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صنايع  مهم تريــن  بــه  نگاهــي 
كارخانه اي ايران كه تولیدات آنها در 
میان خانواده ها رايج و جاري است و 
اصوال براي خانواده ها تولید مي شود 
نشــان مي دهد ايران در اين باره از 
نظر شمار كارخانه و نیز تنوع تولید 
چیزي كــم ندارد. به عبــارت ديگر 
ايران همه جــور كارخانه دارد. اما از 

سوي ديگر نیك مي دانیم كه بیشــتر تولیدات كارخانه هاي ايراني با رقباي سرسختي در 
منطقه و جهان روبه رو هستند و اگر اقتصادايران عادي بود و تجارت خارجي آسان و بدون 

مانع بود بسیاري از كارخانه ها تعطیل مي شدند چون توانايي رقابتي ندارند...

شتاب گيري تهيه راهبرد توسعه صنعتي 

صفحه 26 انتخاب سردبیر

روزي و معیشت شهروندان تهیدست 
ايراني زير شالق و تندباد تورم قرار دارد 
و در هــر دوره از دوره هاي يك ماهه 
اندازه گیري نرخ تورم كاالهاي خوراكي 
معلوم مي شود تن و روح مردم زير اين 
شالق له و كوفته و زخمي مي شود. بر 
پايه اطالعات ارايه شداز سوي نهادهاي 
رســمي آمارگیــري در ايــران گروه 

خوراكي ها و آشــامیدني ها در تیر ماه تورم نقطه به نقطه 87 درصدي داشته اند. اين در حالي 
است كه اين نرخ در خرداد ماه برابر با 82.6 درصد بوده است...

شالق تورم87 درصدي برخورد و خوراك مردم

صفحه 17 گزارش کارشناسی

بر اســاس برآوردهاي اولیه، تولید 
ناخالص داخلي كشور به قیمت پايه 
و به قیمتهاي ثابت ســال 1395 از 
13961/2 هزار میلیارد ريال در سال 
1399 بــه 14571/4 هزار میلیارد 
ريال در ســال 1400 افزايش يافته 
 GDP است و با اين ارقام، نرخ رشد
كشور در سال گذشــته 4/4 درصد 

اعالم شده اســت.گروه صنايع و معادن يکی از بخش ها و گروههای اصلی فعالیت اقتصاد 
ايران را تشکیل می دهد و رشد اين گروه در سال 1400 در مقايسه با سال 1399...

بررسی آخرین مشکالت بخش صنعت با نگاهی به شاخص های کالن اقتصاد ایران
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 اين روزها، بر اندازه دلخوري هاي ايرانیان و نیز 
بر اندازه اندوه و حسرتشان از روزگار ناخوش كسب 
و كار در ســطح كالن، بنگاه و خانوار افزوده شده 
است. ايرانیان در سال 1400 هم روزهاي ناخوش و 
غم انگیزي را تجربه كرده و شهروندان به ويژه مزد و 
حقوق بگیران با حیرت و حسرت شاهد پرش بلند 
قیمت كاالها در محل هــاي عرضه بودند. ايرانیان 
يك بار در تابستان پارسال به چشم ديدند كه نرخ 
هر دالر آمريکا به ريال رشــدي شــتابان را تجربه 
كرد و به باال پرتاب شــد. اين اتفاق كه افتاد همه 
عرضه كنندگان كاال در هــر وضعي كه بودند نرخ 
تازه اي براي كاالهــاي خود لحاظ كرده و با توجه 
به تثبیت مزد و حقوق كارگران و كارمندان، قدرت 
خريد شهروندان از دســت رفت. برخي باور دارند 
 در ســال 1401 قدرت خريد شهروندان دست كم

40 درصد كاهش داشته و اين اتفاق يعني تهیدست تر 
شدن بدنه جامعه ايراني. ايرانیان اما در بهار و تابستان 
امسال به چشم ديدند میانگین نرخ هر دالر آمريکا 
براي واردات با رشدي قابل اعتنا روبه رو شده است و 
هنوز میل به باال رفتن دارد. اكنون در تابستان 1401 
ايرانیــان در حوزه كالن اقتصاد و سیاســت با چند 

ناروشني روبه رو هستند. 
 

تكلیفایرانباتحریم
ايــن يك واقعیت اســت كه جامعــه غربي به 
رهبري اياالت متحده آمريکا به رغم همه تکه تکه 
شدن هاي دوره ترامپ اما با آمدن جو بايدن متحد 
شــده و ماهیت خود را حفظ كرده و اعضاي مهم 
اتحاديه اروپا و انگلســتان رهبري آمريکا را قبول 
دارند. تکلیــف ايران در ســال 1400 و در دولت 
دوازدهم با اين قطب نیرومند جهان تعیین نشــد 
و به نظر مي رسد درتابستان امسال روزگار پرونده 
هسته اي توفاني تر ار هر سال ديگر در دهه 1390 
است. تاريکي در سیاست خارجي نسبت به غرب 
به ويژه آمريکا براي كلیت جامعه ايراني پیامدهايي 
دارد كه بخشي از آن بدتر شدن كسب و كارهاست. 
اين واقعیت را بايد قبول كرد. آيا ايران قرار اســت 
در باقي مانده ســال 1401 زندگــي در تحريم را 
ادامه دهد يا راهي براي عبور از آن در ذهن و فکر 

مديران ارشــد اداره كننده جامعه وجود دارد. اين 
يك ناروشني و ابهام بزرگ است كه همراه ايرانیان 
به ســال جديد آمده است. اين وضعیت كه در ماه 
نخست تابستان بدتر شد احتمال بدتر شدن تحريم 

را افزايش داده است.

عادتبهرشدمنفيسرمایهگذاري
رشــد تولید ناخالــص داخلي بــا وجود همه 
شــالق هايي كه بر تن آن خورده و مي خورد هنوز 
معتبرترين متغیر براي ارزيابي كامیابي يا ناكامي 
اقتصاد كشورها به حساب مي آيد. آمار و ارقام ارايه 
شده از سوي بانك جهاني و صندوق بین المللي پول 
و نیز مركز پژوهش هاي جهاني نشان مي دهد رشد 
اقتصادي ايران هنوز ُكند است و هنوز از نظر مطلق 
تولید ناخالص داخلي به 1390 نرســیده ايم. چرا 
چنین وضعیتي داريم؟ واقعیت اين است كه اقتصاد 
ايران با منفي شدن نرخ رشد سرمايه گذاري روبه رو 
شده و اين يك نقطه تاريك است كه اگرادامه يابد 
معنايش اين است كه ســرمايه هاي موجود را نیز 
پیش خور كنیم. اين يك عالمت پرسش است آيا 
مي خواهیم تهیدست شدن شهروندان را برايشان 
يك عادت كنیم و با چشم هاي باز به سمت فقیرتر 
شدن ايران و شــهروندان آن گام  برداريم؟ در اين 
صــورت چه امیــدي بايــد در دل و ذهن جوانان 
باشد؟ ناروشني كه رشد منفي سرمايه گذاري ايجاد 
مي كند بدترين میراثي است كه از سال 1400براي 

سال تازه آمده است.

تكلیفبخشخصوصي
فعاالن بخش خصوصي ايران در سال 1400 يکي 
از بدترين سال ها را در دهه هاي اخیر سپري كرده و 
میراث بدي همراه آنها به سال 1401 آمده است. 
در سال گذشته بوروكرات هاي دولتي و مديران با 
نفوذ بنگاه هاي غول پیکر به همراه طرفداران برخي 
از كساني كه با اقتصاد آزاد دشمن هستند روزگار 
فعاالن خصوصي را ســیاه كردند. آنها توپ پرش 
شــديد نرخ دالر و تبعیت بازار كاال از نرخ تبديل 
دالر به ريال را به زمین بخش خصوصي انداخته و 
پروژه ناكارآمد كردن اقتصاد از سوي خصوصي ها را 
كلید زدند. آيا قرار است سال 1401 اين وضعیت 
ادامه يابد؟ به نظر مي رسد دولت سیزدهم به دلیل 
ناكارآمدي شــماري از مديــران و نیز بي اعتقادي 
به بخش خصوصي و نديــدن تعارض هاي تثبیت 
قیمت با افزايــش هزينه تولید و فرمان هاي اداري 
مي خواهد بخش خصوصي را سركوب كند. اين هم 

از نقاط تاريك اقتصاد است. 

دولتناآشنابهكار
كاهش سهم و نقش قدرت نهاد دولت نسبت به ساير 
نهادها در هر حوزه اي درنیمه اول پارسال يك رخداد قابل 
اعتنا و محسوس بود. باقي مانده قدرت موجود در اختیار 
دولت قبل تکافوي سیاست گذاري هاي كالن اقتصادي و 
به ويژه ديپلماسي نمي كرد. اين يك ناروشني با پیامدهاي 
تاريك بود كه بايد آن را آنالیز كرد. با تغییر دولت و آمدن 
گروهي تازه بر سر كار با عنوان دولت مردمي و انقالبي انتظار 
مي رفت قدرت به دولت برگردد كه اين كار تا اندازه اي انجام 
شد اما دولت سیزدهم فاقد عنصر كارآمدي و تجربه اداره 
اقتصــاد را دارد و اين با كم قدرتي دولت تفاوتي ندارد. در 
صورتي كه ناكارآمدي دولتي ادامه داشته باشد سنگ روي 
سنگ بند نخواهد شد و شهروندان به هیچ آدرسي در هیچ 
حوزه اي اعتماد نخواهند كرد. ايران بايد بتواند از نهادهاي 
بین المللي پولي براي چرخاندن اقتصاد خود استفاده كند. 
در حــال حاضر به دلیل اينکه ايران )مقــررات مبارزه با 
پولشويي در مسیر مبارزه با سازمان هاي تروريستي( نشده 

است در منطقه ريسك هاي عجیب قرار دارد. 
 

سیاستارزي
واقعیت اين است كه اقتصاد دولت، بنگاه ها و خانواده ها 
به سیاست ارزي و در قلب آن سیاست معطوف به رفتار نرخ 
دالر در بازار ارز گره خورده اســت. در سال گذشته دولت 
نتوانست يا نخواست سیاست ارزي روشن، ثابت و با نوسان 
كم و كارآمد اتخاذ كند. پیامد سیاست ارزي عجیب دولت 
و بانك مركزي در سال 1400به هدر دادن میلیاردها دالر 
كمیاب در يك سردرگمي عجیب تر شد و هیچ اثر ملموس 
و مشخص بر جاي نگذاشت. در يك سال گذشته و در دولت 
جديد نیز نشانه اي از سیاست ارزي منسجم ديده نمي شود. 
آيا اين نقص در نیمه دوم سال برطرف خواهد شد؟ ناروشني 
در اين باره كسب و كار و زندگي ايرانیان را به باتالق مي برد. 

 
تجارتآزادیادربند

تجربه جهان معاصر نشــان مي دهد تجارت آزاد يك 
ياري دهنده بزرگ براي صلح جهاني، رشــد و توســعه 
اقتصادهاي ملي و بهره مند شدن فقیران جهان از بركت هاي 
اين مقوله بوده است. تجارت آزاد مي تواند نويدبخش باشد 
و انحصارهاي داخلي در سمت تقاضا و در سمت عرضه را با 
چالش جدي مواجه كرده و سود شهروندان را افزايش دهد. 
اما تجارت آزاد در ايران در شرايط تحريم اقتصادي با ناآزادي 
و ناروشني مواجه شــده و روزنه هاي نفس كشیدن آن 
باريك تر شده است. آيا در سال تازه كه نیمي از آن سپري 
شده است شاهد آزادي تجارت خارجي خواهیم بود يا اينکه 
مقولــه واردات و مقوله صادرات با تحديد و تهديد مواجه 
خواهند شد؟ اين يك مسیر را نشان مي دهد كه روشني 
يا ناروشني آن براي سال باقي مانده سال تعیین كننده است.

تاريكي هاي امروز اقتصاد

محمدصادقجنانصفت

سردبیر

سرمقاله
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یادداشت

چــرا صنعت ايــران روزگار 
خوشي ندارد. اين يك پرسش 
جدي اســت كه بايد به صورت 
همه جانبــه و از طــرف همه 
كساني كه به آينده اين كشور 
نگاه مي كنند و دلسوز اين مرز 
و بوم و شــهروندان امروز و فرداي آن هســتند بررسي شده و داليل 
ئنشانه هاي عقب ماندگي صنعتي را پیدا كنند. در صورتي كه نشانه هاي 
عقب ماندگي صنعتي ايران خوب شناسايي نشده و داليل اصلي رسیدن 
به وضعیت فعلي كه صنعت ايران را از مدار توسعه يافتگي خارج كرده 
است در كانون توجه قرار نگیرد نمي توان به روزهاي خوب رسید. برخي 

از نشانه هاي اين پس ماندگي را به طور خالصه يادآور مي شوم. 
يکي از مهم ترين نشانه هاي توسعه نیافتگي ايران در تولید صنعتي اين است 
كه در دنیاي امروز هیچ كاالي صنعت كارخانه اي نیست كه مشتريان به ويژه 
خانواده ها كه مصرف كننده مهم تولیدات صنعتي اند منتظر آن باشند. به طور 
مثال تلويزيون سامسونگ، يا اتومبیل تويوتاي ژاپن و نیز گوشي تلفن همراه 
اپل يا شیائومي چین و نیز برخي ديگر از تولیدات صنعتي آلماني و فرانسوي 
و حتي تركیه در صنعت نساجي در دنیا مشهورند و توسعه صادرات آنها عالوه 
بر ارزآوري به رشــد صنعت منجر شده است. اين يك نشانه مهم دور شدن 
صنعت ايران از مسیر پیشرفت جهاني است. از طرف ديگر توجه داشته باشیم 
كه صنعت ايران چندين دهه است با تکنولوژي روز دنیا ارتباط و تعامل واقعي 
و زود به زود ندارد. اين يك نشانه است كه صنعت ايران را عقب مانده نشان 
مي دهد و يك واقعیت تلخ است. شما همین امروز محصوالت لوازم خانگي 
ايران را با تولیدات ديگر كشورها مقايسه كنید و ببینید آيا تولید ايراني قادر 
بــه رقابت با همتاهاي خارجي دارند. همین امروز هم با وجودي كه واردات 
قانوني و تولید مونتاژي لوازم خانگي كره جنوبي در ايران ممنوعیت دارد اما 
شــهروندان ايراني ترجیح مي دهند يخچال و فريزر كره اي خريداري كنند. 
تلويزيون سامسونگ هنوز در خانه ها وجود دارد و... به صنعت نساجي تركیه 
و ايران نگاه كنید. صنعت نساجي ايران با وجود قدمت بیشتر نسبت به تركیه 
اما خريدار كمتري دارد. تکنولوژي روز دنیا به كمك نساجي تركیه آمده است 
و اين كشور بازار ايران را تسخیر كرده است. بنابراين سومین نشانه دور شدن 

ايران از صنعت روز دنیا فقدان نوسازي تکنولوژيك است.

دالیلعقبماندگي
 اگــر يك نگاه تاريخي به روندها و فرايندهاي صنعتي ايران بیندازيم. 
مي توانیم برخــي از داليل را به خوبي ببینیم. براي توضیح بیشــتر به 
داستان انتخاب راهبرد صنعتي شدن در كشورهاي كمتر توسعه يافته در 
دهــه 1960 كه با دهه 1340 اين مطابقــت دارد بیندازيم. در آن دهه 
دو راهبرد صنعتي شــدن ديده مي شد. راهبرد توسعه صادرات و راهبرد 
جايگزيني واردات. ماهیت و محتواي راهبرد جايگزيني واردات اين بود كه 
كشــورها مثال ايران به جاي اينکه كاالهاي با دوام صنعتي مثل اتومبیل 
و لــوازم خانگي را وارد كنند در داخل تولید كنند اين نظريه كه از ذهن 
طرفداران نظريه وابســتگي پیرامون به مركز بیــرون آمده بود مي گفت 
راهبرد جايگزيني واردات عالوه براينکه مانع خروج ارز از ايران مي شــود 

 توسعه صنعتي 
راهبرد مي خواهد 

دكترحسینسالحورزي

نايب رئیس اول اتاق بازرگانی، 
صنايع، معادن و كشاورزی ايران
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 كشمكش يكصدساله؛ 
از سياست گذاري تا تصدي گري

موضوع جايگاه دولت و دستگاه هاي 
اجرايي در اقتصاد و صنعت و نقش آنها 
در روند توســعه   اي میهنمان، موضوع 
پرچالشــي اســت. در طــول حدود 
9دهه حیات نگارنده در اين سرزمین 
و هفت دهــه كار و فعالیت صنعتي   ام، 
همواره دو تفکر و روش و منش اقتصادي با يکديگر در كشاكش بوده   اند. از يك سو تفکر 
به میراث مانده از صدر مشروطه در قالب »اتاق تجارت« و »اتاق   هاي بازرگاني و صنايع 
و معادن« كه نقش و جايگاه دولت را در حد ايجاد بسترهاي الزم براي كار و فعالیت 
اقتصادي جامعه و نه مداخله در كسب وكار مردم و رقابت با بخش خصوصي معنا مي كرد؛ 
نزديك به آنچه امروزه تفکر لیبرالي قلمداد مي شود و از سوي ديگر، باوري كه بر حضور 
بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن اين نهاد در توسعه كشور تاكید مي كرد؛ 
رويکردي كه در دوران پهلوي اول و افکار و اقدامات علي اكبر خان داور، تجلي يافت و 
براساس آن ده ها شركت دولتي انحصاري در حوزه هاي مختلف، از قند و شکر تا بیمه 
و حمل ونقل و... تاسیس شد و در ادامه با همراهي و پشتیباني تفکر تمركزگراي چپ، 

ساختار غالب اقتصادي و صنعتي میهن   مان را به شکل امروزي   اش شکل داد.
من به عنوان صنعتگر و خدمتگــزار اقتصاد ملي، در تمام طول زندگي و فعالیت 
حرفــه   اي ام، به راه و روش اول و نقش سیاســت گذاري دولت باور داشــته   ام و اينکه 

تصدي   گري و اداره بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي كار فعاالن اين بخش هاست.
همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگر و فعال اقتصادي و صاحب بنگاه تولیدي اين 
است كه بر مبناي نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش و تجربه، فعالیت تولیدي 
خود را با فراهم آوردن ســرمايه، نیروي انســاني و مواد اولیه آغاز كند و در روند انجام 
كار با درس   گرفتن از ضعف   ها و خطاها و يادگیري مستمر و بهینه كاوي و... به ارتقاي 
كمیت و كیفیت محصوالت و رشد و توســعه بنگاه تحت تصدي خود بپردازد. مِن 
بنگاهدار براي بهبود امکانات الزم به منظور ارتقاي فعالیت   هايم به قول پروفسور مايکل 
پورتر بايد »اســتراتژي« مخصوص خود را داشته باشم تا بتوانم »در شرايط سخت و 
دشوار« تصمیم گیري و »هدفمند« كار كنم. بخشي از اين استراتژي طبعا همکاري با 
ساير بنگاه ها در قالب انجمن   ها و اتحاديه ها و ساير نهادهاي تشکلي به منظور پیگیري 

خواست   ها و مطالبات مشترك و در نهايت ارتقاي اقتصاد ملي است.
اما آن چنان كه تمام عالمان اقتصادي امروز بر آن تاكید دارند )به جز موارد خاص كه 
همین عالمان از آن به »شکست بازار« ياد مي كنند( كار دولت، تامین كاالي عمومي 
است. دولت موظف است قانون، امنیت و ثبات مولفه هاي اقتصاد كالن را تامین كند و 
به عنوان نماينده منافع و خیر عمومي، فضاي برون بنگاهي را براي حركت روان و هر 
چه سهل   تر بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي فراهم آورد. بايد نظام قانوني و اجرايي و قضايي 
به   گونه   اي سامان يابد كه كارآفرين و صنعتگر واقعي هر چه بیشتر استعدادهاي مادي 
و فکري خود را مصروف فعالیت خود كند و از طريق بزرگ شدن بنگاه هاي اقتصادي، 
اقتصاد ملي يا به قول معروف، كیك اقتصاد بزرگ تر شود.رشد و توسعه در ابعاد كالن 
كشوري و »توان رقابتي يك كشور، به توان و ظرفیت نوآوري در بنگاه هاي صنعتي آن 
كشور بستگي دارد و اين بنگاه ها هستند كه در سطح جهان با هم رقابت مي كنند و 
نه كشورها« )مايکل پورتر( . اما دولت متاسفانه در كشورمان به جاي انجام اين وظايف 
و كارويژه هاي ذكرشده، وظیفه خود را عالوه بر سیاست گذاري، تصدي و مداخله گري 
تعريف كرده و از آن به »حمايت اجتماعي« تعبیر مي كند و نظام اداري و دســتگاه 

بوروكراتیك را در اين جهت سازمان داده و مي دهد.
اتاق ايران

مهندسمحسنخلیلي

رئیسهیأتمدیره
انجمنمدیرانصنایع
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به رشــد صنعت كمك مي كند و نیز اشــتغال 
صنعتي ايجاد مي كند. اين راهبرد اما يك الزام 
بزرگ داشــت و آن محدوديت واردات با وضع 
تعرفه هاي باال بود. اين الزام اجرايي شد و صنعت 
ايران به جاي اينکه در بازارها با رقباي خود نبرد 
كند و پیشرفت واقعي به دست آورد گلخانه اي و 
نازپرورده شد و از رشد واقعي دورماند. اين راهبرد 
پس از پیروزي انقالب اسالمي با شدت بیشتري 
دنبال شد. در دهه نخست پس از پیروزي انقالب 
اسالمي كه اصوال بورژوازي صنعتي سركوب شد 
و در وضعیتي كه صنعــت جهان از تکنولوژي 
روزآمد و فزاينده استفاده مي كردند صنعت ايران 
باز هم عقب افتــاد. دلیل بعدي به ويژه پس از 
پیروزي انقالب اسالمي نگاه راهبردي خودكفايي 
در تولید همه  چیز بود. اين راهبرد سیاســي از 
يك ســو صنعت را از چشــم مديران دوركرد و 
كشــاورزي را در محور توسعه قرار داد. رهبران 
سیاسي امیدوار بودند بتوانند نان و برنج و ساير 
خوردني هاي اساســي را در ايران تولید كنند و 
به خارج از كشــور نیاز نداشته باشند. از طرف 
ديگر مي خواستند همه كاالهاي صنعتي را نیز 
بدون توجه به نظريه مزيت نسبي در داخل تولید 
كنند. دادن مجوزهاي صنعتي به شهرونداني كه 
به ويژه براي استفاده از رانت هاي ارزي و ريالي 
و نیز زمین ارزان ســوله هاي بي نهايت در ايران 
برپاكرده و كار رها شــده است. در حال حاضر 
هزاران هزار میلیارد تومان از سرمايه گذاري هاي 
بزرگ و كوچك ايرانیان ناتمام مانده و بداقبالي 
اين اســت كه هر ســال بر ابعاد اين مصیبت 
اضافه مي شود. مســاله و عامل دور شدن ايران 
از توســعه صنعتي غرب ســتیزي ايران بوده و 
هست. واقعیت اين است كه غرب ستیزي موجب 
شــد ايران دنبال توســعه صنايع سنگین برود 
 بدون اينکه توجه شــود صنايع سنگین بايد در 
داخل مشتري داشته باشد. اينها بخشي از داليل 
عقب ماندن توســعه صنعت د رايران به لحاظ 

تاريخي بوده است.

عقبماندنتوسعهصنعتي
واقعیت تلخ اين است كه سیاست درايران 
به داليل گوناگون نقش بازدارنده داشته و دارد. 
بزرگ تريــن نقش بازدارنده سیاســت داخلي 
از دهه 1330 به اين ســو به مناسبات بخش 
خصوصي و دولت ها برمي گردد. در ايران پس 
از اينکــه دولت صاحــب درآمدهاي هنگفت 
به دســت آمده از صادرات نفت شد به بخش 
خصوصي بي اعتنايي كرد. بوروكرات هاي دولتي 
و مديــران دولتي با اين تصــور كه عقل آنها 
بیشتر از صنعتگران است بخش خصوصي را 

در حاشیه نگهداشته و اجازه رشد همه جانبه 
به آنها ندادند. اين وضعیت موجب شد بخش 
خصوصي ايران بــه رانت هاي دولتي دلخوش 
شود و از توســعه كیفي صنعتي دور بماند. از 
ســوي ديگر در داخل دولت ها نیز از پیش از 
انقالب اسالمي تاكنون مجادله بي فايده كشاورز 
يا صنعت يا بازرگاني محور توســعه باشد در 
جريان بود و هســت و به همین دلیل فقدان 
يکپارچگي كار توسعه صنعت را عقب انداخت. 
در سیاســت خارجي نیز ايران به دلیل اينکه 
با غرب و شــرق جهان رابطه متوازن نداشت 
و اصــوال به غرب حتي پیش از انقالب اعتماد 
وجود نداشت و حاال كه تحريم ها مزيد برعلت 
شده است. از طرف ديگر در دنیا هیچ مشتري 
چشم به راه رسیدن كاالي تازه اي از يك برند 
مشهور شــده ايراني نیست. ايران شايد روزي 
در دنیا به داشــتن بهترين و زيباترين فرش 
دســتباف مشــهور بود اما همین هم درحال 
نابودي اســت. حاال با وجود طعم و مزه خاص 
پسته ايراني اما مزيت آن به دلیل رشد صادرات 
پسته آمريکا از دست رفته است. خاويار ايران 
ديگر ممتاز نیســت. تولیدات صنعتي درايران 
به دلیل لوس و نازپرورده شــدن و دور بودن 
از میدان مبــارزه با رقباي سرســخت هرگز 
راستي آزمايي نشده اســت تا توانايي هاي آن 
آشکار شود. ايران از مزيت هاي طبیعي خود نیز 
استفاده نامناسب كرد. در حالي كه به طور مثال 
صنعت پتروشیمي مي توانست عمیق تر شده 
و به تولید كاالهاي با تکتولوژي باالتر دســت 
يابد اما اينگونه نشد. سیاست گذارسي صنعتي 
در ايران به دلیل نبود راهبردي درازمدت و با 
آمدن و رفتن دولت هايي با سلیقه هاي سیاسي 
متفاوت در نوســان هاي عجیب گرفتار شده 
است. از سوي ديگر دســت دولت در ضنايع 
دراز شده و در هر تولید هر كااليي سهمي دارد 
و انحصار ايجاد كرده اســت . بخش خصوصي 
ايران دراين بستر دخالت آلود دولت محلي براي 
رشد نداشته است. به همین دلیل است كه شما 
به پايتخت كشورهاي جهان كه مي رويد از هر 
كشوري دســت كم يك يا دو برند نامدار رادر 
بازارهايشان مي يابید و ساختمان هاي بلند آنها 

بر افراشته است جز ايران.

توسعهصنعتيراهبردميخواهد
درايران نهاد دموكراسي تازه پاگرفته است 
و مشاركت شهروندان در تعیین روش زندگي 
و انتخــاب كســب و كار خود و نیز توســعه 
فعالیت ها از سوي دولت هايي كه به دموكراسي 
دلبسته نیســتند در معرض خطر است. يکي 

از بدبختي هاي اين ســرزمین اين اســت كه 
روشــنفکران و بوروكرات هــا تصور مي كنند 
عقل آنها از عقل معیشــت شهروندان بیشتر 
است. بنابراين فلسفه است كه در ايران عمدتا 
دولت ها بوده و هســتند كه خود را مستحق 
نوشتن استراتژي توسعه صنعتي مي دانند. اين 
مساله در قانون تاسیس وزارت صنايع و معادن 
در دولت دوم آقاي خاتمي برجســته تر شد و 
اين وزارتخانه موظف شد كه استراتژي توسعه 
صنعتي را بنويســد. دولت وقت مي توانســت 
استعالم كند و از همه افراد وگروه هاي مدعي 
توانايي در نوشتن استراتژي صنعتي دعوت كند 
در مزايده شركت كنند. كار بهتر اما اين بود كه 
دولت وقت نوشتن استراتژي صنعتي را با منابع 
مالي آن به اتاق هاي بازرگاني واگذار كند. دولت 
اصالحات هیچ كدام از اين دو كار را نکرد و تهیه 
استراتژي توسعه صنعتي را به مسعود نیلي كه 
البته بهترين انتخاب بود سپرد. كار تدوين اين 
استراتژي از همان روز نخست با زد و بند روبه رو 
شد. منتقدان نويسندگان استراتژي را لیبرال 
خواندند و كار به نتیجه نرســید. دولت بعدي 
كه آمد خواست خودش طرح استراتژي توسعه 
صنعتي بنويسد كه دانش و تخصص نداشت و 
آن دولت نیز كاري نکرد. دولت آقاي روحاني 
نیز اصوال به دلیل تشــتت در وزارت صمت و 

تهاجم روزانه منتقدان دنبال اين كار نبود.
همه كشــورهاي جهان به ويژه كشورهاي 
نوظهور صنعتي مثل كره جنوبي، تركیه، تايوان 
و اندونزي و برزيل براي توســعه صنعت خود 
اســتراتژي تهیه كردند. در انتخاب استراتژي 
توســعه صنعتي چند شرط الزم است كه اگر 
نباشــند و پايه اجرا قــرار نگیرند راه به جايي 
نمي بريم. نخستین مساله اين است كه راهبرد 
يا اســتراتژي توسعه صنعتي به وسیله نهادي 
خارج از دولت نوشته شود و نهادهاي باالدستي 
در وضعیــت موجود تضمین دهند اجراي آن 
با رفت و آمد دولت ها تغییر نمي كند. شــرط 
بعدي اين است كه استراتژي توسعه صنعتي 
از تجربه هاي جهاني اســتفاده كند و چرخ را 
از اول اختراع نکند. شرط بعدي اين است كه 
حتي از متخصصان ورزيده جهاني اســتفاده 
شــود. چطوراست براي پیشــرفت فوتبال از 
ســرمربي خارجي استفاده مي شــود اما براي 
تهیه استراتژي صنعتي از كساني كه دانش و 
تخصص دارند استفاده نمي شود. بنابر اين بدون 
راهبرد درازمدت استراتژي صنعتي كه در آن 
مزيت هاي صنعتي ايــران با روش هاي علمي 
شناســايي و رشد داده شــوند صنعتي شدن 

بسیار دور از انتظار است.
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به روز شــده گــزارش صندوق  نســخه 
بین المللــي پــول زير عنوان »چشــم انداز 
اقتصــاد جهاني«، كه اواخر ژوئیه منتشــر 
شــد، افق كم و بیش تاريکــي را، هم براي 
كشــورهاي پیشــرفته صنعتي و هم براي 
قدرت هاي نوظهور و دنیاي در حال توسعه 

پیش بیني  مي كند.
اين يکــي از بدبینانه ترين پیش بیني هاي 
اقتصادي اســت كه در چند سال گذشته از 
ســوي اين نهاد بین المللي انتشــار يافته و 
در آن بر ترديدهــا و ابهام ها درباره زمان و 

چگونگي خروج از بحران تأكید شده است.
عامل اصلــي اين بدبیني امــا مجموعه 
رويدادهاي غیر اقتصادي است كه بر آينده 
چــرخ فعالیت در جهان تأثیــر مي گذارند. 
بحران زايیده كوويــد-19 ظاهراً نقطه اوج 
خود را پشــت ســر گذاشــته و در مناطق 
گســترده اي از جهان زير كنترل نسبي قرار 
گرفتــه، ولي تهاجم دوبــاره آن غیرممکن 
نیســت و حتي اقتصاد بسیار نیرومند چین 
از سیاســت هايي كه دولت اين كشور براي 
ريشــه كني اين بیماري همه گیــر به اجرا 

گذاشته، همچنان رنج مي كشد.
در وراي شــبح بازگشت احتمالي بحران 
بهداشــتي، رويدادهــاي ژئوپولیتیــك نیز 
اقتصاد جهاني  بر چشــم اندازهاي  به شدت 
ســنگیني مي كنند. جنگ اوكراين بسیاري 
از معــادالت بین المللي را بر هــم زده و با 
تأثیرگــذاري بر شــماري از بازارها به ويژه 
انرژي و مواد غذايي، تنش هاي تازه اي را در 
مقیاس جهاني به وجود آورده و متغیرهاي 
زيادي را در عرصه اقتصادي دگرگون كرده 

است.
همچنین تنش هــاي روزافزون در روابط 
اياالت متحده امريکا و جمهوري خلق چین، 
بر آينده تجارت جهاني و زنجیره هاي تولید 
و مبادله تأثیر گذاشته و حتي تداوم فرآيند 

»جهاني شدن« را زير پرسش برده است.
در میان شــاخص هاي صرفــاً اقتصادي 
اقتصاد جهاني،  بر چشم اندازهاي  تأثیرگذار 
بخــش مهمــي از گــزارش تــازه صندوق 
بین المللي پول بر نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ 

رشد اقتصادي متمركز شده است: 
نرخ تورم: از سال هاي دهه 1980 میالدي 
به اين ســو، كشورهاي پیشــرفته صنعتي 
همزمــان با شــمار زيــادي از قدرت هاي 

اقتصادي نوظهور و دنیاي در حال توســعه، 
به پیشــرفت هاي بزرگــي در زمینه مقابله 
با تورم دســت يافتند. با تــالش بانك هاي 
مركــزي در مناطــق پیشــرفته، از اياالت 
متحده گرفته تــا منطقه يورو، نرخ تورم به 
زير دو درصد كاهش يافت و طي يك دوران 
نســبتاً طوالني در همین سطح باقي ماند. 
از ســال 2021 به اين ســو ورق برگشته و 
شاخص قیمت كاالها و خدمات مصرفي در 

اين مناطق رو به افزايش گذاشت.
در مرحلــه نخســت، مســووالن پولي و 
سیاسي هم در امريکا و هم در اروپا حركت 
رو بــه افزايش قیمت هــا را جدي نگرفتند، 
آن را به سیاســت هاي اتخاذ شده در دوره 
گســترش كوويد-19، كه بر انبساط پولي 
و كمك هاي وســیع اجتماعي متکي بودند، 
نســبت دادنــد، و نتیجــه گرفتنــد كه با 
عقب نشــیني اين بیماري همه گیر و پايان 
حالت اضطراري، تورم متوقف خواهد شــد 
و همه چیز به حالت عادي باز خواهد گشت. 
امروز ديگر از اين خوش بیني خبري نیست.

در پايــان ماه ژوئن گذشــته نــرخ تورم 
ساالنه هم در امريکا و هم در انگلستان براي 
نخستین بار در 40 ســال گذشته از مرز 9 
درصد گذشت. در همان ماه ژوئن، نرخ تورم 
ســاالنه در منطقه يورو به 8.6 درصد رسید 
كه باالتريــن رقم در تاريــخ اتحاديه پولي 
اروپاست. در قدرت هاي نوظهور و دنیاي در 
حال توسعه نیز میانگین نرخ تورم ساالنه در 
سه ماهه دوم ســال جاري میالدي به مرز 
10 درصد رســید. اين فرآيند عمدتاً زايیده 
سیاست هايي است كه دولت ها براي مقابله 
با كوويــد-19 در پیش گرفتند، ولي بحران 
اوكراين و پیامدهاي مســتقیم آن، به ويژه 
افزايش قابل مالحظه بهــاي انرژي و مواد 

غذايي، به تورم دامن زدند.
از ســوي ديگــر بخش هاي وســیعي از 
شهروندان كه به دلیل اوج گیري نرخ تورم، 
قدرت خريد خود را از دست داده اند، طبعاً 
خواستار افزايش دستمزدهاي خود هستند 
و براي دستیابي به اين هدف بسیج شده اند. 
در اين شرايط بیم آن مي رود كه باال رفتن 
دســتمزدها خود به عامل دامن زننده تورم 
بدل شود و مناطق مهمي از جهان، از جمله 
امريکا و اتحاديه اروپا، همچون دهه 1970 
میالدي، در »دايره شر«ي گرفتار شوند كه 

از اوج گیري پي درپي تورم و دســتمزدها به 
وجود مي آيد.

نرخ بهره: در كشورهاي پیشرفته صنعتي 
و نیز در شــماري از قدرت هــاي نوظهور و 
در حال توســعه، بانك هاي مركزي تورم را 
دشمن شــماره يك تلقي مي كنند و مقابله 
بــا آن را در صدر ماموريت هــاي خود قرار 
مي دهند. نرخ بهره مهم ترين اهرمي اســت 
كه بانك هاي مركزي براي عقب راندن تورم 
در اختیار دارند. صندوق بین المللي پول در 
گزارش خود بر اين اهرم تأكید مي كند، ولي 
همزمان از يادآوري عوارض منفي ناشــي از 

افزايش نرخ بهره نیز غافل نیست.
در سال هاي اخیر با توجه به سطح بسیار 
نازل تــورم، نرخ بهره در همه كشــورهاي 
پیشرفته صنعتي به گونه اي بي سابقه كاهش 
يافت و خانوارها همچون بنگاه هاي تولیدي 
و دولت هــا، اعتبارهاي مورد نیاز خود را در 
شرايطي بسیار مســاعد دريافت مي كردند. 
به عنوان نمونه متقاضیــان خريد خانه در 
اتحاديه اروپا مي توانســتند اعتبار مورد نیاز 
خــود را با نرخ بهره هايي در محدوده يك تا 

دو درصد دريافت كنند.
زير فشــار افزايش تورم، اين وضعیت به 
ســرعت در حال تغییر اســت و بانك هاي 
مركزي نــرخ بهره پايــه را با شــتاب باال 
مي برنــد. همیــن چهارشــنبه 27 ژوئیه، 
بانك فدرال امريکا بــه منظور كنترل تورم 
براي چهارمین بار در پنج ماه گذشــته نرخ 
بهره پايــه را افزايش داد. در واقع بانك هاي 
مركزي با افزايش نرخ بهره، شرايط دستیابي 
خانوارها و بنگاه هاي تولیدي و دولت ها را به 
اعتبارهاي بانکي دشــوارتر مي كنند، با اين 
هدف كه موتورهاي محركه تورم را از نفس 

بیاندازند.
ولي عوارض منفي اين ابتکار را نبايد از نظر 
دور داشــت. در واقع افزايش نرخ بهره براي 
مقابله با تورم، به مصرف و ســرمايه گذاري 
نیز ضربه مي زنــد و چرخ فعالیت اقتصادي 
را كند مي كند. در اين شرايط شهروندان از 
دريافت اعتبارهــاي ارزان براي تأمین مالي 
خريد خانه محروم مي شوند، سرمايه گذاران 
در انجــام پروژه هــاي خود بايد بــار مالي 
سنگین تري را تحمل كنند و هزينه دولت ها 
براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي هايشــان 

به شدت باال مي رود.

سايه سنگين بحران در اقتصاد جهان
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در وضعیت كنوني بســیاري از دولت ها با 
يك انتخاب بســیار دشوار روبرو هستند: آيا 
مقابله با تورم مهم تر اســت يا حفظ و ايجاد 
زمینه هاي الزم براي تأمین رشد اقتصادي. 
افزايش نرخ بهره نشان مي دهد كه بسیاري 
از بانك هاي مركزي تورم را دشــمن اصلي 
مي دانند، ولو آنکه اين انتخاب به زيان رشد 
اقتصادي تمام شــود. ولي اين خطر وجود 
دارد كه جهان دست كم در كوتاه مدت هم با 
تورم رو به افزايش روبرو شــود و هم با نرخ 
رشد رو به كاهش. اين همان پديده معروف 
به »ركود تورمي« اســت كه در حال حاضر 
اقتصاد جهاني را تهديد مي كند و شــبح آن 
نیز بــر گزارش تازه صندوق بین المللي پول 

سنگیني مي كند.
نرخ رشــد: صنــدوق بین المللي پول در 
گزارش خود مي گويد كه نرخ رشد اقتصادي 
در جهان بعد از جهش 6.1 درصدي ســال 
2021، در ســال جــاري بــه 3.2 درصد 
كاهــش مي يابد و در ســال آينده میالدي 
از 2.9 درصد بیشــتر نخواهــد بود. همین 
گزارش مي افزايد كه در ســال 2023 نرخ 
رشد اقتصادي در امريکا به يك درصد و در 

منطقه يورو به 1.2 درصد كاهش مي يابد.
آنچه بــه نگراني دامن مي زند، پیش بیني 
كند شدن آهنگ رشد اقتصادي در جمهوري 
خلق چین است. بر پايه ارزيابي هاي صندوق 

بین المللي پول، نرخ رشــد دومین اقتصاد 
جهاني از 8.1 درصد در سال 2021 به 3.2 
درصد در سال جاري میالدي سقوط خواهد 

كرد.
اگر اين پیش بیني درست از آب درآيد، پر 
جمعیت ترين كشور جهان با پايین ترين نرخ 
رشد خود در 40 ســال اخیر روبرو خواهد 
شد. با توجه به تأثیر چین بر اقتصاد جهاني، 
ســقوط نرخ رشــد اقتصادي در اين كشور 
بر چرخ فعالیت در شــمار زيادي از مناطق 

جهان تأثیر منفي خواهد گذاشت.
در يك ســناريوي بدبینانه تــر، صندوق 
بین المللي پول احتمال ســقوط نرخ رشــد 
اقتصادي جهان به دو درصد در سال 2023 
را پیش مي كشــد. اگر اين ســناريو محقق 
شــود، جهان بــا يکــي از پايین ترين نرخ 
رشدها در 50 سال گذشــته روبرو خواهد 
شد. در همین سناريوي بدبینانه، نرخ رشد 
اقتصادي در امريکا و اتحاديه اروپا به نزديك 
صفر خواهد رســید. نرخ رشدهايي چنین 
نازل طبعاً خطر اوج گیري نرخ بیکاري را در 

جهان مطرح مي كند.
مي بینیم كه از ديدگاه صندوق بین المللي 
پول، اقتصاد جهاني در يکي دو ســال آينده 
بــا چالش هايي بزرگ دســت بــه گريبان 
اســت. غلبه كردن بر اين چالش ها و خروج 
از بحران كار آســاني نیســت، به اين دلیل 

ســاده كه ژئوپولیتیك بر ژئواكونومي غالب 
شده و سرنوشت اقتصاد جهاني در مقیاسي 
گسترده به فرجام تنش هايي گره خورده كه 
به گونه اي ناگهاني روابط بین المللي را دربر 

گرفته اند.
كافي است به جنگ اوكراين و تأثیر آن 
بر كل شبکه روابط بین المللي از جمله در 
عرصه اقتصادي نگاهــي بیندازيم. محروم 
شــدن اروپا از گاز روســیه، كه به مراحل 
بسیار حساس خود رسیده، كل بازار انرژي 
را در سراســر جهان زير فشــار قرار داده 
و بهــاي نفت و الکتريســته را به گونه اي 
چشــمگیر باال برده اســت. صدها میلیون 
نفر از ســاكنان زمین در حال حاضر بهاي 
سنگین اين دگرگوني بزرگ را مي پردازند. 
از سوي ديگر جنگ روسیه و اوكراين، دو 
كانــون بزرگ تولید و صدور غالت به ويژه 
گندم، امنیت غذايي را در سراســر جهان 
زير پرسش برده و به موج تورمي در جهان 

دامن زده است.
اين رويداد بســیار بــزرگ، و تنش هاي 
خطرناك ديگري كه در گوشه و كنار سیاره 
زمین رو به گســترش مي رونــد، ابهام هاي 
فراواني را به وجــود آورده اند و آينده نگري 
را با دشواري هايي چشمگیر روبرو كرده اند. 
اقتصــاد جهانــي و آينده آن طبعــاً از اين 

دشواري ها در امان نیست.
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تو شتاب گيري تهيه راهبرد توسعه صنعتي 

نگاهــي بــه مهم تريــن 
صنايــع كارخانــه اي ايران 
كه تولیدات آنهــا در میان 
خانواده هــا رايــج و جاري 
است و اصوال براي خانواده ها 
تولید مي شــود نشــان مي دهد ايران در اين باره از نظر شمار 
كارخانه و نیز تنوع تولید چیزي كم ندارد. به عبارت ديگر ايران 
همه جور كارخانه دارد. اما از ســوي ديگــر نیك مي دانیم كه 
بیشتر تولیدات كارخانه هاي ايراني با رقباي سرسختي در منطقه 
و جهان روبه رو هســتند و اگر اقتصادايران عادي بود و تجارت 
خارجي آسان و بدون مانع بود بســیاري از كارخانه ها تعطیل 
مي شدند چون توانايي رقابتي ندارند. از طرف ديگر كارشناسان 
باور دارنــد صنايع بزرگ مثل فوالد و مس و پتروشــیمي نیز 
به دلیل اينکه از رانت انرژي ارزان اســتفاده مي كنند كه البته 
دارد به انتها مي رســد ســرپا مانده اند. چرا چنین شده است؟ 
شــماري از فعاالن صنعتي درايران بــاور دارند دلیل آن فقدان 
استراتژي توسعه صنعتي يا همان سیاست هاي صنعتي است. به 

اين معني كه دولت ها بايد چارچوب و راهبردهاي كالن توسعه 
صنعت را با توجه به ماهیت اقتصاد كالن درحال اجرا يا ماهیت 
اقتصاد آينده تهیه كند و به مثابه قانون و مانیفســت حکومتي 
به شهروندان و متقاضیان سرمايه گذاري صنعتي اعالم كند. به 
اين ترتیب بايد معلوم شــود به طور مثــال آيا در ايران با توجه 
به مجموع وضعیت اقتصادي امروز كشــور و متغیرهاي اصلي 
و نیــز پیش بیني آينده و نیز وضعیــت هر صنعت در دنیا و در 
منطقه بايد كارخانه تولید يخچال در ايران باشــد يا نباشــد يا 
میزان تولید چقدر باشد. در ايران چنین سندي تاكنون به شکل 
قانون درنیامده است. در دهه هاي تازه سپري شده اما در دولت 
اصالحات وزارت تازه تاسیس صنايع و معادن و البته پیش از آن 
انجمــن مديران صنايع اقدام به تهیه راهبرد صنعتي كردند كه 

هیچ كدام قانون نشد و بنابر اين الزامي هم براي اجرا نداشت.
در دولت هــاي بعدي يعني دولت هاي احمدي نژاد و روحاني 
نیز تالش شــد راهبرد توسعه صنعتي نوشته شود كه به جايي 
نرســید. حاال به نظر مي رســد دولت تازه اين بار نه از ســوي 
وزارتخانه مربوطه بلکه از مســیر معاون اقتصادي رئیس جمهور 

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه
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و نیز از مسیر موسسه هاي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
دنبال كار است. پرونده حاضر با استفاده از رخدادهاي اين موسسسه 

درباره توسعه صنعتي تهیه شده است. 

روندكارتهیهسند
اولین نشســت تخصصي »طرح تدوين نقشه راهبردي صنعتي و 
ارتقا تولید داخل« با حضور معــاون اقتصادي رئیس جمهور و جمع 
قابل توجهي از استادان و انديشمندان دانشگاهي، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي، صاحبنظران و فعاالن حوزه صنعت درسالن خواجه 
نصیرالدين طوســي موسســه عالي آموزش و پژوهــش مديريت و 

برنامه ريزي برگزار شد.

 دكتر عادل آذر رئیس موسســه در اين نشســت گفت: در تاريخ 
دهم بهمن ســال 1400 كه تولیدكنندگان و فعاالن صنعتي با مقام 
معظم رهبري ديدار داشــتند معظم له در خصوص وضعیت صنعت و 

كیفیت آن بسیار گله مند بودند و رهنمودهاي ويژه اي ارايه فرمودند 
كه در جهت اجرايي شــدن اين رهنمودها از سوي رئیس جمهور به 
معاون اول رئیس جمهور ماموريت داده شد در جهت تهیه سند نقشه 
راهبردي صنعتي و ارتقا تولید داخل اقدام كند. در ادامه اين روند از 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي خواسته شد 
كه با توجه به جايگاه علمي و پژوهشي و سوابق مطالعات متولي تهیه 

اين سند شود. 
مشــاور رئیس جمهور و رئیس موسســه عالي آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزي افزود: در جهت اجراي اين ماموريت بالفاصله 
تیم كاري تشکیل و سازماندهي شد كه معاون اول رئیس جمهور در 
راس اين تیم اســت. شــوراي راهبري طرح نیز تشکیل و دو بخش 
شوراي علمي و مشاورين در ذيل مجري طرح سازماندهي شده است.

وي تصريح كرد: تالش شده از افراد كارشناس حوزه صنعت و نظريه 
پردازان و دانشــگاهیان متخصص در حــوزه صنعت دعوت به عمل  
آيد و با تشــکیل دبیرخانه و كار گروه »روش شناســي و تلفیق« و 
كارگروه هاي پشتیبان بنا به تناسب رشته هاي تخصصي در اليه هاي 
افقي )بین بخشــي( مانند نظام تامین مالــي و اليه هاي عمودي به 
شــکل تخصصي ورود شود. دكتر عادل آذر افزود: تالش ما اين است 
كه تمام دســتگاه ها، سازمان ها، نهادها، پژوهشکده ها، انديشکده ها و 
دانشگاه ها اگر كسي نظري حتي به شکل انفرادي در اين حوزه دارد 
و صاحب نظر اســت، نظرش را دريافت كنیــم كه يك كار جمعي و 
مشــاركتي اتفاق بیافتد. وي اضافه كرد: در چارچوب عقالني نقشه 
راهبردي صنعتي به يك مجموعه شــش وجهي دست يافته ايم كه 
عبارتســت از »اقتصاد سیاســي و عوامل حکمراني«، »ژئو پلتیك، 
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فراگیري اقتصادي«، »پايداري«، »توسعه فناوري و شبکه ارزش ملي 
و منطقه اي«.وي افزود: از اسفند 1400 بالغ بر سه هزار نفر ساعت ها 
فعالیت جدي و هدفمند داشــته اند كه منتج به يافته هاي اثرگذاري 
بوده و محورهايي نیز تولید شده است. در اين فرايند اجرايي تعداد 8 
كارگروه )يافته هاي شش وجهي به انضمام بخش هاي منابع انساني و 
نظام تامین مالي( تشکیل شده كه با مشاركت صاحبنظران نسبت به 

تهیه پیش نويس براي محورهاي تعیین شده اقدام كنند.
دكتــر عادل آذر ادامه داد: از همه نخبگان و فعاالن دانشــگاهي و 
صنعتي دعوت مي كنیم كه در ايــن كارگروه ها با ارايه نقطه نظرات 
خود مــا را ياري كنند تا طبق زمانبنــدي ماموريت ابالغي تا پايان 

تابستان سال جاري سند تهیه و تقديم دولت شود

نیازبهسندراهنما

در اين نشســت تخصصي دكتر محســن رضايي معاون اقتصادي 
رئیس جمهور گفت: اين ســند اولین بار نیســت كه مورد توجه قرار 
گرفته در گذشته هم تالش مي كردند بتوانند در اين مسیر گام هايي 
بردارند اما امروز بیش از گذشته ما نیاز داريم كه يك سند راهنمايي 

براي سیاست صنعتي كشور داشته باشیم.
وي ادامــه داد: نهــاد دولت و نهــاد بازار نقش مکملــي در اقتصاد 
كشورهاي در حال توسعه دارند. كشورهايي مانند چین و كره جنوبي از 
نهاد دولت بیشتر استفاده كردند و هند و برزيل نیز از نهاد بازار بیشتر 
اســتفاده كردند. معاون اقتصادي رئیس جمهور با تأكید بر اينکه دولت 
بايــد در اين بخش ورود كند، گفــت: ورود دولت نیز بابد منطق و يك 
چارچوب كارآمد داشــته باشــد اگر نامش را سیاست صنعتي بگذاريم 
آنگاه اســتراتژي صنعتي نقشه اي اســت كه كمك مي كند كه دخالت 
دولت و سیاست آن صنعت كارآمد باشد. وي ادامه داد: حسن اين نقشه 
و سند آن اســت كه پلي باشد بین اراده رهبري با اجرا يعني پلي بین 
سیاست هاي كالن كشور با برنامه هاي اجرايي خواهد بود. خوشبختانه 

شخص مقام معظم رهبري بر اين موضوع بسیار تأكید داشته اند.
دكتر رضايي گفت: اكنون كه ما در حال تدوين سیاست هاي كلي 
برنامه هفتم توسعه و همچنین تهیه برنامه 1402 قرار داريم بهترين 
فرصت است كه اين سند آماده شود، نبايد مانند گذشته به سندهاي 
راهبردي با نگاه كتابخانه اي برخورد شود؛ يعني اين اسناد بايد مبناي 
حركت كشور باشد.وي در ادامه افزود: در اين سند بايد مقوالتي باشد 
كه آرمانها را با واقعگرايي ارتباط دهد لذا بايســتي از مباحث رويايي 

كه خارج از واقعیت هاي جامعه ايران است پرهیز كنیم.

اولین مساله موضوع ژئوپلتیك ايران است درس هاي بسیار مهم و 
تلخي در تاريخ گذشته در ارتباط با اراده و دخالت هاي خارج از ايران 
در محدود كردن پیشرفت ايران و كمك نکردن به توسعه ايران پیش 
آمده اســت. ما نمي توانیم آنها را در نظر نگیريم و استراتژي توسعه 

نمي تواند به اين مساله توجه نداشته باشد. 
وي با اشــاره به مجموع گسست هاي اقتصاد ايران گفت: بین علم 
و فناوري؛ فناوري و صنعتي شــدن، صنعتي شدن و تجارت در حال 
حاضر گسست وجود دارد؛ مجموع اين گسست ها باعث منقطع شدن 
برنامه هاي توسعه اي كشور مي شود و ما نیاز داريم با استفاده از تجارب 
صاحبنظران و ابتکارات خاص محیط اقتصادي ايران گسســت ها را 
حل و فصل كنیم. معاون اقتصادي رئیس جمهور با اشاره حوزه روابط 
بین الملل گفت: كه روابط بین الملل مرتب در حال تغییر و تحول است 
هم در ماهیت قدرت و هم در ماهیت ارتباطات بین المللي. زماني كه 
بوش به عراق و افغانستان حمله كرد، تصاوير حمله اعجاب انگیز بود و 
صحنه جنگ به مانند صحنه يك تئاتر از نمايش قدرت نظامي آمريکا 
آمده بود در حالي كه امروزه اقتدار نظامي آمريکا كاهش پیدا كرده و 
حتي آثار اين كاهش اقتدار در حوزه اقتصاد هم قابل مشاهده است.

دكتــر رضايي تصريح كرد: روابط بین الملل به شــدت تغییر كرده و ما 
وقتي به ده ســال گذشته نگاه مي كنیم بايد ده سال آينده را هم ببینیم 
كه روابط بین الملل تحت تأثیر چه عواملي قرار خواهد گرفت. وي افزود: 
ما فرصت هاي خوبي در سراســر دنیا داريم و بايــد از همه ظرفیت ها و 
فرصت هاي بین المللي چه در غرب و چه در شرق استفاده كنیم و استراتژي 
صنعتي خود را محدود نکنیم. ما بايد از ظرفیتها استفاده كنیم و در روابط 
بین الملل خود را به چند كشــور محدود نکنیم. با رويکرد واقع گرايانه به 
سوي آرمان هاي بزرگ حركت كنیم به عبارتي پايمان روي زمین باشد و 
نگاهمان به آســمان. لذا از صاحبنظران و كارشناسان امر مي خواهم وقت 

فشرده بگذارند و سند را با بهترين كیفیت تهیه و به دولت تحويل دهند.

 در ادامه نشست، دكتر خداداد حسیني رئیس دانشکده مديريت دانشگاه 
تربیت مدرس و همچنین دكتر عیسي منصوري از همکاران تهیه كننده طرح 
نقشه راهبردي صنعت به ارايه توضیحاتي در خصوص ساختار علمي و اجرايي 

طرح و مباني علمي و چارچوبي تدوين سند راهبردي صنعت پرداختند. 
در پايان نشست اساتید، كارشناسان و صاحبنظران حوزه صنعت در 
هشت كارگروه تخصصي با عناوين »فراگیري اقتصادي«، »پايداري و 
تاب آوري«، »حکمراني و اقتصاد سیاسي«، »ژئوپلتیك«، »فناوري«، 
»تامین مالي«، »منابع انســاني« و »شــبکه زنجیره ارزش، جهش و 
میانبر« به بحث، بررســي و ارايه راهکار در خصوص مسائل مرتبط با 

تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقا تولید داخل پرداختند.
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استراتژي توسعه صنعتي كشور

نكاتاصلي
*رسیدن به يك فهم مشترك راهبردي بعني يك بازنماني مورد 
توافق از وضعیت موجود در بین مديران و كارشناســان اولین گام 

در حوزه طراحي و پیاده سازي استراتژي سیاست صنعتي است.
*مراحل تدوين راهبردي توسعه صنعت كشور به ترتیب، تجسم 
فضــاي تفکر راهبردي حاكم بر صنعت كشــور، انتخاب مهم ترين 
سوال ها و در نهايت، تدوين شیوه مناسب پاسخگويي به سوال هاي 

انتخاب شده است.
*در كشور ما، بهره مندي از منابع طبیعي زيرزمیني مانند تفت 
و معادن سبب شده است سیاست صنعتي با اقبال چنداني مواجه 
نباشــد. به دلیل هدايت رانت به ســوي صنايع منابع محور و میل 
گروه هاي ثروت و قدرت به سرمايه - گذاري در صنايع استخراجي، 
صنايع منابع محور توســعه زيادي پیدا كرده و بخش كشاورزي و 

صنايع كارخانه اي ضعیف و نحیف باقي مانده است.
*اساسا توزيع قدرت سیاسي در كشور به گونه اي انجام شده كه 
امکان سیاســت گذاري صنعتي وجود ندارد. در پي واگرايي اقتصاد 
سیاسي به دلیل نحوه توزيع قدرت در پارلمان، دنباله اي از واگرايي 
بعثي، پارلمان واگرا، دولت واگرا، سیاســت پولي و مالي واگرا و به 
شکل گرفته اســت كه در نهايت به صنعت واگرا ختم مي شود. در 
چنین اكوسیستمي كه تحت تاثیر يك سري كالن الگوهاي اقتصاد 
سیاسي است هر قدر هم كه اولويت بندي شود، بدون توجه به اليه 
اقتصاد سیاســي، راه به جايي نمي توان برد. پیش از آنکه به دنبال 
سیاست صنعتي بگرديم بايد به دنبال مبناي توزيع قدرت سیاسي 
و ســیناي حکمراني و مبناي تعارض بین منافع بخشــي و منافع 
عمومي )به عبارتي، كشــمکش بین سود بنگاه و زنجیره ارزش كه 
در كشــور گسترش يافته است( باشــیم و اگر سندي بتواند كاري 
براي اقتصاد ما انجام دهد سندي است كه بتواند اين واگرايي هايي 

كه شاهد هستیم را به همگرايي تبديل كند.
نشست »استراتژي توســعه صنعتي كشور« با سخنراني آقايان 
برزين جعفرتاش امیري )پژوهشــگر مركز توانمندسازي حاكمیت 
و جامعه( و دكتر ســید حبیب اهلل طباطبايیان )رئیس پژوهشکده 
مطالعات فناوري رياســت جمهوري و با حضور دكتر حمیدرضا فر 
توكزاده )عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر( به عنوان 
عضو پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و عالقه مندان در تاريخ 

1401/03/23 به صورت آنالين برگزار گرديد.
دكترعليمتوســلي:موضوع استراتژي توســعه صنعتي از 
نیمه دوم قرن بیســتم و با تجربه موفق كشــورهاي شرق آسیا در 
سیاست گذاري موفق دولتي كه منتج به توسعه بخش هاي صنعتي 
آنها شــد، مورد توجه گروه هاي مختلف قرار گرفت. دســته اول، 

سیاست گذاران كشــورهاي ديگر بودند كه اين تجربه موفق براي 
آنها الهام بخش بود. دســته ديگر، پژوهشــگران بودند كه تالش 
كردند ســاز و كارهاي حاكم بر اين كشــورها كــه منجر به نتايج 
موفقیت آمیز شــده اســت را درك كنند. البته توجه به استراتژي 
صنعتي به معناي كلي نقش دولت در توســعه بخش هايي خاص 
از اقتصاد، بدون مناقشــه هم نبوده اســت و همواره در جبهه در 
اختالف باهم قرار داشــتند. عده اي طرفدار زمینه ســازي و فراهم 
كردن زيرساخت ها توســط دولت بودند تا خود مکانیزم هاي بازار 
و بدون اينکه انتخابي از طرف دولت انجام شــود به توسعه و رشد 
اقتصاد منجر شــود. در مقابل، عده اي معتقد بودند كه به دلیل كم 

سخنرانانبرزینجعفرتاشامیري)پژوهشگرمركزتوانمندسازيحاكمیتوجامعه(دكترسیدحبیباهللطباطباییان
)رئیسپژوهشكدهمطالعاتفناوريریاستجمهوري(

اعضايپنل:دكترحمیدرضافرتوكزاده)عضوهیاتعلميدانشگاهصنعتيمالكاشتر(
دبیرجلسه:دكترعليمتوسلي)عضوهیاتعلميموسسهعاليآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزي(
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و كاســتي هاي ساز و كار بازار مانند شکست بازار، الزم است دولت 
به طور انتخابي مداخله كند و توســعه بخش هايي كه براي رشد و 
توسعه كشور موثرتر است را در دستور كار قرار دهد. اگرچه مدتي 
بحث توســعه صنعتي در جريان اصلي اقتصــاد كنار رفته بود اما 
در ســال هاي اخیر با گســترش داده هاي دقیق تر در سطح خرد و 
بنگاه ها، بخشي از پژوهشگران اقتصادي به مطالعه موضوع استراتژي 
صنعتي و تجربه كشــورهايي مانند كره جنوبي و ارايه توصیه هايي 
براي سیاســت گذاران روي آورده اند و در عرصه سیاست گذاري در 
كشور ما نیز اقبال به موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است. 
هدف اين نشست آن است كه از نظرات كارشناسان و محققاني كه 
در اين حوزه صاحب نظر هستند، استفاده كرده و تصويري جامع از 

ابعاد مختلف توسعه صنعتي به دست آوريم.
برزینجعفرتاشامیري: طي 20 سال گذشته، حداقل 2 سند 
با موضوع سیاســت توسعه صنعتي در ايران تدوين شده است. اما 
اين استاد هیچگاه در سیاســت ها مورد حمايت واقع نشده است. 
اكنون كه پنجمین سند توسعه صنعتي كشور نیز در حال نگارش 
اســت اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين سند نیز به سرنوشت 

ســدهاي قبل دچار خواهد شــد؟ از جمله داليلــي كه براي عدم 
اجراي اســتاد توسعه صنعتي پیشــین ذكر شده مي توان مواردي 
همچون، كیفیت پايین ســند، عدم اعتقاد دولت ها به سند، فقدان 
منابع كافــي، بحران هاي بیروني و تغییر دولــت را نام برد. اما به 
نظر مي رســد كه مشکل عمیق تر است و بايد آن را در البه اقتصاد 
سیاسي كشور جست وجو كرد. شايد سوال اصلي اين باشد كه چرا 
الیت حاكم، رويکرد توسعه گرا ندارند و حمايت از بخش هاي مولد 
اقتصاد در اولويت آنها نیســت. براي رسیدن به پاسخ اين سوال به 
بررســي سه مبحث اقتصاد منبع محور، استقرار سیاسي و رويکرد 

اقتصادي مسلط مي پردازيم.
بانك جهاني، اقتصاد كشوري را كه 20 درصد صادرات با درآمد 
دولت آن از فروش منابع طبیعي حاصل مي شود اقتصاد منبع محور 
مي نامد. از آنجا كه عمده درآمد كشــور ما از فروش منابع طبیعي 
ماننــد منابع معدني، نفت و گاز به دســت مي آيد، اقتصاد ما يك 

اقتصاد به شدت منبع محور محسوب مي شود.
طبق ادبیات پژوهشي، اقتصادهاي منبع محور با مشکالتي مانند 
بیماري هلندي، نوسانات در آمدي، اثر حصار و بي توجهي به سرمايه 
انســاني مواجه هســتند، در بیماري هلندي، افزايش درآمدهاي 
حاصل از فروش منابع باعث افزايش ارزش پول شده و به دنبال آن 
موجب كاهش رقابت پذيري تولید داخل مي شود. نوسانات درآمدي 
نیز به علت نوســانات قیمت كاموديتي ها در بازارهاي جهاني روي 
مي دهــد و اقتصاد كالن را دچار بي ثباتي كرده و در نهايت به ضرر 
بخش تولید تمام مي شود. مشــکل ديگر اقتصادهاي منبع محور، 
اثر حصار اســت. در اين اقتصادها صنايع اســتخراجي و صنايعي 
كه حول محور منابع شــکل گرفته اند به گونه اي چشــمگیر رشد 
مي كنند. در اين صنايع تخصص ها و حقوق ها بسیار باال است ولي 
به علت اينکه جنس اين صنايع با جنس ساير حوزه هاي اقتصادي 
يك كشــور متفاوت است، ســرريز خاصي براي بخش هاي ديگر 
ندارند و گوي حصاري به دور اين صنايع كشیده شده است. آسیب 
بعدي، بي توجهي به سرمايه انساني است. وقتي كشوري به راحتي 
بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشــته باشــد ديگر انگیزه اي 
براي ســرمايه گذاري بر منابع انســاني خود ندارد و اين منابع را با 
طرح هايي مانند خدمت اجباري هدر مي دهد. در عوض كشورهاي 
شرق آسیا كه درآمد ارزي حاصل از فروش منابع نداشتند، مجبور 
بودند كه روي ســرمايه انســاني خود حســابي ويژه باز كنند و از 
آن براي رشد بخش هاي مختلف اقتصاد بهره بگیرند. مجموع اين 
رويدادها باعث مي شــود كه بخش تولیدي به ويژه صنايع ساخت 

تضعیف شود و تحت فشار قرار گیرد.
اينکه چرا راهبردهاي سیاســت صنعتي اجرايي نمي شــود به 
استقرار سیاســي كشور نیز برمي گردد. در كشــورهاي انقالبي با 
كشورهايي كه احزاب مسلط دارند و دسته بزرگي از مردم طرفدار 
يك حزب هستند، حاكمان براي اينکه همچنان حمايت اين بخش 
گسترده از جامعه را حفظ كنند نیازمند توزيع گسترده رانت براي 
اقشار و گروه هاي مختلف هستند. يعني بر خالف دولت هاي توسعه 
گرا در شرق آسیا كه عموم رانت ها و حمايت ها به بخش تولیدي و 
مولد، سرمايه گذاري صنعتي و كارگران صنعتي مي رسد، در اينجا 
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به صورت بســیار گسترده رانت توزيع مي شــود كه باعث كسري 
بودجه و در نتیجه بي ثباتي اقتصاد كالن شده و در نهايت بر بخش 
تولیدي و مولد فشــار مي آورد. به عالوه، اگر در يك كشور در حال 
توســعه با منابع محدود بخواهید براي عمده گروه هاي اجتماعي 
رانت توزيع كنید ديگر رانتي براي سیاســت صنعتي و حمايت از 

تولید باقي نمي ماند. 
براي مثال در كشــور ما براي حمايت از صنعت خودروســازي 
انحصار ايجاد شد تا اين صنعت بخشي از سودي كه كسب مي كند 
را براي پیشرفت و رسیدن به خودروسازي هاي جهان سرمايه گذاري 
كند. از طــرف ديگر براي انحصارزدايي با ايجــاد نهادهايي مانند 
شــوراي رقابت دست به قیمت گذاري خودرو زده شد. در حقیقت، 
تمايل ما به سیاســت هاي توزيع رانت اجتماعي و حمايت از اقشار 
مختلف مردم باعث شــد كه آن سود اضافه كه قرار بود خودروساز 
صرف سرمايه گذاري كند را از او گرفته و خودروساز را مجبور كنیم 
كه با قیمت پايین محصول خود را بفروشد. اين كار يکي از عوامل 

بزرگ ضرر كنوني دو خودروساز معروف ما است. 
رويکرد اقتصادي مسلط در دنیا در دهه 60 میالدي سیاست هاي 
حامي تولیــد بود. بنابرايــن در آن دوره، هم در ايــران و هم در 
كشــورهاي ديگر دنیا مانند هند، تركیه و پاكســتان سیاست هاي 
صنعتي، رويکرد مرســوم و فراگیر بود. اما رويکرد اقتصادي مسلط 
از دهه هشتاد میالدي تا امروز سیاست هاي حامي بازار بوده است. 
كشــور ما نیز از اين موضوع اثر پذيرفته و نهادهايي مانند سازمان 
خصوصي سازي و شوراي رقابت و بحث هايي از قبیل بهبود فضاي 
كسب و كار، تنظیم گري و شــفافیت، نمونه اي از آن است. بر اين 
اســاس، يکي از داليلي كه ما اقبال چنداني به سیاســت صنعتي 
نداشــته ايم آن است كه در اين ســال ها سیاست صنعتي در دنیا 

مرسوم و پررنگ نبوده است.
بنا بر آنچه گفته شد، مجموع سه موضوع نفرين منابع، استقرار 
سیاسي و رويکرد مسلط اقتصادي سبب شده است كه در كشور ما 
به سیاست صنعتي توجه زيادي نشود و در نتیجه، به دلیل هدايت 
رانت به ســوي صنايع منابع محور و میل گروه هاي ثروت و قدرت 
به سرمايه گذاري در صنايع استخراجي، صنايع منابع محور توسعه 
زيادي پیدا كنند و بخش كشاورزي و صنايع كارخانه اي ضعیف و 
نحیف باقي بمانند. در چنین اكوسیستمي كه تحت تأثیر يك سري 
كالن الگوهاي اقتصاد سیاسي است هر چقدر كه اولويت بندي شود، 
بدون توجه به اليه اقتصاد سیاســي، راه بــه جايي نمي برد. چون 
اوال پولي براي حمايت از ديگــر بخش ها مانند صنايع كارخانه اي 
وجود ندارد و همه پول ها يا به سمت يارانه ها، خدمات اجتماعي و 
نهادهاي فرهنگي يا به ســمت صنايع منابع محور رفته است. دوم 
اينکه توجه و تمركز حاكمیت به سمت صنايع كارخانه اي نیست. 
براي مثال از تمام پروژه هاي ســازمان گسترش و نوسازي صنايع 
كشور به عنوان متولي اصلي سیاست صنعتي كشور تنها دو يا سه 

پروژه در حوزه صنايع كارخانه اي هستت.
راهبرد صنعتي شــدن ايران در صحنه عمل بايد اين رويکرد را 
داشته باشــد كه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعي را از سمت 
مصرف )مانند يارانه مصرف كننده و مخارج جاري دولت( به سمت 

ســرمايه گذاري حركت دهد و ســرمايه گذاري بايد در دارايي هاي 
واقعــي داخلي و خارجي باشــد، تا هنگامي كــه پول ها در بخش 
مصرف خرج مي شــود، پولي براي اجراي سیاســت هاي صنعتي 

نخواهیم داشت.
در راستاي مديريت توسعه اي رانت منابع در ايران، يك سیاست 
صنعتي موفق بايد داراي اجزاي ســه گانه شامل سیاست تجاري، 
سیاست ارزي و سیاســت يادگیري باشد، در سیاست تجاري بايد 
حمايت تعرفه اي، محدوديــت واردات و يارانه صادرات، هم جهت 
با اولويت هاي صنعتي وجود داشــته باشد. در سیاست ارزي نبايد 
ارزش پول ملي از سطح بهره وري اقتصاد فاصله بگیرد. بايد نوسانات 
نــرخ ارز كنترل و به ويژه در دوران وفور درآمدهاي ارزي، اين نرخ 
مديريت شود. در ســمت عرضه نیز بايد به سیاست هاي يادگیري 
توجه زيادي كرد. بنگاه ها براي يادگیري شــیوه تولید، اســتخدام 
متخصصــان خارجي، به روز كردن رويه هاي ســازماني، تحقیق و 

توسعه و خريد تجهیزات بايد مورد حمايت قرار گیرند.
دكترســیدحبیــباهللطباطباییــان:متاســفانه ما از 
اســتراتژي هاي صنعتي خود كه در ســال هاي گذشته اتخاذ شده 
اســت راضي نیســتیم و اين پرســش مطرح مي شــود كه چرا از 
استراتژي هاي تدوين شده قبلي رضايت نداريم؟ آيا استراتژيست ها 
خوب نبوده اند؟ آيا متدولوژي تدوين خوب نبوده است؟ آيا شرايط 
كشور درســت احصاء شده بود؟ به نظر نمي رسد كه اينطور باشد. 
به عــالوه، اين نارضايتــي تنها به صنعت محدود نمي شــود و از 
استراتژي هاي ديگر مانند اســتراتژي فرهنگي كشور و استراتژي 
حفظ محیط زيســت هم راضي نیستیم. پس مشکل كجاست؟ به 
نظر مي رســد كه مشــکل برمي گردد به اينکه ما پاسخ سوال هاي 
خود را در اسناد استراتژي هاي قبلي پیدا نمي كنیم. مثال پاسخ اين 
سوال كه چرا مردم براي خريد خودرو بايد صف بکشند يا در قرعه 
كشي چند میلیون نفري شــركت كنند و نتوانند يك خودروي با 

كیفیت پايین يا متوسط را هم بخرند؟
بررسي هاي متعدد ما، چه در مواجهه با موضوعات داخلي و چه 
مســائل و فرصت هاي خارجي، نشانگر آن است كه همواره انتخاب 
سوال مهم تر از پاسخ دادن به سئوال است، زيرا اين سوال است كه 
ارزش حل مساله را نمايان مي كند و نحوه پاسخ به سئواالت است 
كه متدولوژي را تبیین مي كند. حال يك سوال مینايي وجود دارد 
و آن اينکه، در مواجهه با موضوعات مختلف، سوال هاي مهم چگونه 

طراحي مي شوند يا از كجا سرچشمه مي گیرند؟
نحوه توافق در انتخاب مهم ترين ســوال ها، منوط به رسیدن به 
يك فهم مشــترك راهبردي اســت. فهم راهبردي مشترك، يك 
بازنمايي مورد توافق از وضعیت موجود است كه موجب همگرايي 
مديران و كارشناســان در حوزه طراحي و پیاده ســازي راهبردي 
مي شود. مهم ترين عناصر سازنده يك فهم مشترك راهبردي شامل 
1- توافق در خصوص مفهوم توسعه صنعتي، 2- شناخت مهم ترين 
بازيگران يك حوزه راهبردي، 3- درك درســت تحوالت محیطي، 
4- شــناخت محدوديت هاي اصلي چه در داخل يا خارج كشور و 
5- احصاء مهم ترين پیش فرض ها، بايدها و نبايدهاي هر كشــور، 
مي شــود. با رسیدن به چنین تفاهمي مي توانیم امیدوار باشیم كه 
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وقتي سند استراتژي صنعتي تهیه شــد به سرنوشت اسناد قبلي 
دچار نشود. 

براي رســیدن به يك فهم راهبردي مشترك، ابتدا بايد مروري 
بر مهم ترين تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع، الگوي كسب درآمد 
و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشــته باشیم، امروزه چهار 
پديده شامل تحوالت فناورانه كه ماهیت توسعه صنايع را دگرگون 
كرده است؛ تحوالت ژئوپلتیك كه منجر به تغییر الگوي تقسیم كار 
جهاني در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك زندگي و رفتار 
مردم را تغییر داده اســت و همچنین، تغییرات اقلیمي، مهم ترين 

تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع در جهان هستند. 
الگوي كســب درآمد در جهان امروز ما تغییر كرده است. اكنون 
شاهد جايگزيني شركت هاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اولیه 
با شركت هاي فعال در صنعت فرآوري اطالعات همچون گوگل در 
فهرســت مهم ترين بنگاه هاي اقتصادي و اهمیت روز افزون تولید 
محصــوالت و خدمــات اعتباري در مقابل محصــوالت و خدمات 
فیزيکي، همچون درآمد بیشتر صنعت سرگرمي در مقابل بسیاري 
از صنايع معدني هستیم. در چنین شرايطي، افزايش تنوع در تولید 
محصوالت جديد و نوآورانه براي خــروج از رقابت هاي پرهزينه و 
توجه بیشــتر به حوزه هاي تولیدي با ارزش افزوده بیشتر و رقباي 
كمتر مانند مسیريابي هوشمند در ترافیك، منطقي به نظر مي رسد.

الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان شامل سه بخش 1- طراحي، 
2- ســاخت و 3- مدل كســب و كار اســت. در اغلب حوزه هاي 
صنعتي، تولید كاري پرزحمت با حاشیه سود اندك است، لذا تولید 
در مقیاس، استراتژي جیراني اين نقیصه به شمار مي رود. به دلیل 
تکثر ســاليق مختلف در مصرف، اهمیت نقش طراحي در فرآيند 
تولید را دو چندان كرده اســت )براي مثال صنعت تولید لباس و 
نقش بي نظیر طراحي در آن و با گسترش شبکه تبادالت اقتصادي 
در ســطح بین الملل در كنار تحول فناوري هــاي نوظهور به ويژه 
ظهــور پلتفرم هاي ديجیتالي، تنوع در مدل هاي كســب و كار به 
صورتي بي سابقه گســترش يافته است )براي مثال، صنعت حمل 
و نقل و نقش بسیار مهم مدل كسب و كار تاكسي هاي اينترنتي(.

 اكنون به بررســي گزاره هايي از وضعیت ايران خواهیم پرداخت 
تا به يك فهم راهبردي مشــترك برســیم. ابتدا نگاهي به بخش 
مهمي از اقتصاد ايــران يعني صادرات نفــت مي اندازيم. افزايش 
تولید نفت اقتصادي به ويژه توســط آمريکا، افزايش میزان تولید 
انرژي هــاي جايگزين نفت به ويژه انرژي هاي تجديد پذير، كاهش 
تقاضــاي جهاني براي نفت ايران، افزايــش مصرف داخلي نفت و 
گاز در كنــار محدوديت افزايش تولید و در نتیجه كاهش صادرات 
و در نهايــت، تحريم و كاهش جدي درآمدهــاي ارزي حاصل از 
صادرات نفت ايران، سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور ديگر 
نتواند متکي به دالرهاي نفتي صورت پذيرد و الگوي سرمايه گذاري 
دولتي منگي به دالرهاي نفتي براي توسعه صنعت بايد تغییر كند. 
بنابراين، حركت به ســوي جذب سرمايه از طريق منابع غیردولتي 
مانند بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي براي توسعه صنعت 

كشور ضروري است.
نگاهي به هرم سني جمعیت ايران حاكي از آن است كه تركیب 

جمعیت نیروي انساني تغییر كرده است. افزايش چشمگیر نیروي 
تحصیــل كرده در اقتصاد كشــور و افزايش تقاضا براي مشــاغل 
تخصصي با درآمدهاي بیشــتر، ضرورت توســعه صنايع مبتني بر 
فناوري هاي پیشرفته كه نیازمند اشتغال افراد متخصص بیشتري 

است را گوشزد مي كند.
سبك زندگي مردم ايران تغییر كرده است. تغییر الگوي مصرف، 
وجود تنوع ساليق و تشــديد مصرف گرايي در كشور، لزوم تغییر 
الگوي توسعه صنعتي متناســب با تنوع ساليق و نیازهاي متنوع 
مردم و لزوم ورود جدي به تولید سفارشــي و منعطف محصوالت 
و خدمات را بیشــتر كرده است. بنابراين الزم است جايگاه صنعت 
در اقتصاد ملي مورد بازنگري اساسي قرار گیرد. در وضعیت فعلي 
نه تنها صنعت قهرمان توســعه ملي نیست بلکه در جايگاه يکي از 

متهمان اصلي مشکالت جاري قرار گرفته است.

ما در ايران به عصر پیامدها رســیده ايم، عدم توجه مناســب به 
اثرات اجتماعي و زيســت محیطي توســعه صنعتي موجب بروز 
خســارت هاي جدي در كشور شده است. اغلب مشکالت امروز ما، 
ناشي از همان راه حل هاي ديروز هستند. مداخالت اشتباه، به ويژه 
توســط دولت ها، يك مالحظه مهم در تدوين هر راهبرد اصالحي 
است. به دلیل محدوديت منابع )اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير(، 
نیاز به جبران پیامدها، از مهم ترين دغدغه ها در مســیر توســعه 

صنايع خواهد بود. 
موضوعات ژئوپلتیك نیز بر شرايط ايران همواره موثر بوده است. 
تحريم ها تا زماني كه موثر باشند، هرگز برداشته نخواهند شد و بايد 
در كنار تحريم زندگي كرد. با اين وجود، الحاق به پیمان شــانگهاي 
و كشــورهاي متحدالمنافع و مانند آنهــا فرصت جدي براي حضور 
در زنجیره هاي تولید جهاني اســت كه نبايســتي مورد غفلت قرار 
گیرد. پارادوكس حضور در زنجیره هاي جهاني تولید در كنار وجود 
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تحريم ها و رقابت هاي ژئوپلتیك، يك مبارزه جدي فکري و خالقانه 
را مي طلبد. بســیاري از دوگانگي هاي فوق بر خالف تصور عمومي 
راه حل هاي تخصصي و به ويژه فناورانه مانند اســتفاده از رمز ارزها، 
پیمان هاي پولي دو يا چند جانبه و تهاتر دارند و نبايســتي با ساده 

انگاري و عقب نشیني سیاسي تن به زياده خواهي دشمنان داد. 
اكنــون الگوي مداخالت دولــت در ايران بايــد تغییر كند. به 
دلیل كاهش درآمدهــاي ارزي، دولت ديگــر نمي تواند مجري و 
تامین كننــده منابع حتي در حوزه زيرســاخت و كاالهاي عمومي 
باشــد. البته دولت ها نه فقط در ايران، بلکه در اغلب كشــورهاي 
جهان، به دولت هايي قاعده گذار و تنظیم گر تبديل شــده اند. دوره 
دخالتهاي مستقیم براي ايجاد صنايع دولتي به پايان رسیده است 
و شــايد تنها در بخش هاي حیاتي مثل صنايع دفاعي و راهبردي، 
حضور دولت به عنوان ســرمايه گذار توجیه پذير باشــد و در ساير 
بخش ها دولــت نیازمند زمینه ســازي براي جذب ســرمايه هاي 

خصوصي و سرمايه گذاران خارجي است.
طبق الگوي توزيع ارزش افزوده، صنعت ايران در مرحله ساخت 
قرار دارد. اما در شــرايط خاص ايران، در اغلب حوزه هاي صنعتي 
درآمد كمتر از صنعت مشابه و حاضر در يك زنجیره ارزش جهاني 
اســت. در نتیجه صنعت فعلي نمي تواند با اتکاء به درآمدهاي خود 
اقدام به نوســازي كرده و در نتیجه توانايي رقابت با صنايع مشابه 
را از دســت مي دهد. متاسفانه اين صنايع براي بقاي خود ناچار به 
كاهــش كیفیت تولید براي جبران هزينه هــا و به تبع آن افزايش 
هزينه هاي اجتماعي و زيست محیطي مي شوند. بنابراين اين الگوي 

توسعه صنعتي محکوم به شکست است. 
مشــاهده ديگر ما از وضعیت ايران حاكي از مشــاهده مدافعان 
حفظ وضع موجود در ايران است. با وجود عدم رضايت عموم مردم 
و مســووالن از وضعیت فعلي صنعت در كشــور، برخي بنگاه هاي 
تولیدي و ذي نفعان آنها كه از انواع امتیازات خاص و رانت همچون 
انحصار، منابع با قیمــت ارزان برخوردارند، در حفظ وضع موجود 
منافع بسیاري دارند. اين موضوع نشان دهنده تعارض منافع بخشي 
با منافع ملي در ايران است. بنابراين مقدمه هر گونه اقدام اصالحي، 

اصالح اين زنجیره هاي ضد ارزش در صنعت كشور است.
صنايــع با توجه بــه حوزه فعالیــت خود، فناوري هــاي مورد 
اســتفاده، ويژگي هاي بازار مرتبط و باالخره شــرايط اقتصادي و 
اجتماعي زنجیره ارزش مربوطه از يکديگر متفاوت هستند. در يك 
دســته بندي بر مبناي ظرفیت تولید و تقاضا صنايع به چهار گروه 

زير تقسیم شده اند:
1- صنايعي بــا ظرفیت تولیدي كمتــر از تقاضا مانند صنعت 
خودرو در اين دسته از صنايع تقاضاي خريد با وجود كیفیت بعضا 
نامناسب( بسیار باالتر از تولید است. با اين وجود تولید كننده میلي 
به استفاده حداكثري از ظرفیت تولید خود ندارد چه رسد به آنکه 
اقدام به ســرمايه گذاري براي افزايش ظرفیت كند. علت اين رفتار 
بــه عواملي از قبیل قیمت گذاري دســتوري و وجود بازار كاذب با 

سوداگرانه برمي گردد.
2- صنايعي با ظرفیت تولیدي بیشــتر از تقاضا همچون صنعت 
فرش ماشــیني اين دســته از صنايع با مازاد ظرفیت تولید مواجه 

هســتند و اغلب علی رغم تبلیغات و تخفیف هاي بســیار در جذب 
مشتري به اندازه مناسب، ناموفق هستند. اين اتفاق عمدتا به خاطر 
سرمايه گذاري باال بدون توجه الزم به بازار تقاضا و عدم توازن ظرفیت 

واحدهاي مختلف صنعتي در يك زنجیره ارزش، رخ مي دهد.
3- صنايعــي با ظرفیت تولیــد بزرگ و با تقاضــاي باال. مانند 
بسیاري از صنايع با الگوي تولید انبوه همچون پتروشیمي ها، تولید 
سیمان، تولید برق و مانند آنها كه علي رغم برخورداري از رانتهاي 
بسیار و وجود بازار بزرگ داخلي زيان ده هستند. شايد علت اين امر 
نگیه بیش از حد بر استفاده از منابع داخلي و عدم طراحي دقیق و 
در مقیاس هاي بزرگ به منظور دستیابي به قیمت پايین و كیفیت 

مناسب باشد.
4- صنايعي با ظرفیت تولید كم و همچنین تقاضاي كم در بازار. 
برخي از اين صنايــع روز گاري صنايعي پرمنفعت و مفید بوده اند 
ولي به دلیل ظهور صنايع رقیب، ســهم بازار خود را از دست داده 

و به حاشیه رفته اند. 
بدون شك شناخت صحیح داليلي كه منجر به بروز وضع فعلي 
شــده اند، يکي از مهم ترين اركان طراحي سیاست صنعتي مناسب 
براي كشور است تا از اين طريق مانع از تکرار اشتباهات فوق شويم. 
همانطور كه عرض شد داليل افتادن در شرايط موجود در هر يك 
از چهار دســته صنعت مورد اشــاره به نحو قابل توجهي متفاوت 
است. به بیان روشــن تر، يك راه حل كلي و قابل تعمیم براي حل 
مشکالت صنايع كشور وجود ندارد بلکه بايستي براي هر دسته از 
صنايع و حتي براي هر صنعت در يك دســته خاص نیز به دنبال 

راه حل هاي اختصاصي بود.
اكنون با داشتن تصويري از وضعیت موجود مي توان الگوي پايه 
تدوين راهبرد صنعتي ايران را ترســیم كــرد. اگر چه در برخي از 
حوزه هاي تولید كشور هنوز حلقه هاي مفقودهاي وجود دارد ولي 
در اغلب حوزه ها، ظرفیت هــاي خالي قابل توجهي وجود دارد كه 
مســتقر در زيرساخت هايي فايل اتکاء هســتند، در تدوين راهبرد 
صنعتي بايد كانون توجه توسعه صنعتي كشور در هر حوزه فعالیت 
به بخش هاي قبل و بعد از خط تولید معطوف شود. در قبل از تولید، 
توجه خاص به طراحي هاي متنوع به كمك حضور شركتهاي دانش 
بنیان الزم است؛ در خط تولید، توجه ويژه به افزايش انعطاف پذيري 
براي تولید سفارشــي مبتني بر تقاضا و متنوع به كمك توســعه 
صنعت ماشین ســازي و در بعد از تولید، اصالح مدل هاي كســب 
و كار بــراي بهبود روش هاي بازاريابي محصوالت صنعتي و حضور 

مناسب در زنجیره ارزش جهاني اهمیت دارد. 
در جمع بنــدي بايد به دو بخش مهــم در روش تدوين راهبرد 
صنعتي اشــاره كرد. بخش اول، فرآيند طراحي و تدوين استراتژي 
مســتقل از موضوع صنعت( است كه شامل 1- انتخاب حوزه هاي 
راهبــردي )صنايع منتخــب با حوزه هاي مهم اثرگــذار بر صنايع 
مختلــف، 2- مشــاركت خبره ترين افراد در حــوزه راهبردي، 3- 
احصاء چالش ها و راه حل ها در هر حوزه راهبردي، 4- تدوين برنامه 
تحول مي شود. بخش دوم نیز محتواي فرآيند يعني فهم مشترك 
راهبردي از تجسم فضاي حاكم، تجسم مفهوم رقابت در بخش هاي 
مختلف تولیدي، شناخت پیشــران هاي كسب و كار در هر بخش 

توسعه صنعتی
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تولید )قبل، حین و پس از خط تولید و احصاء نظام مسائل در هر 
دسته از صنايع مي باشد.

بنا بر آنچه گفته شــد، مراحل تدوين راهبردي توســعه صنعت 
كشور عبارت است از:

*تجسم فضاي تفکر راهبردي حاكم بر صنعت كشور
*انتخاب مهم ترين سوال ها

*تدوين شیوه مناسب پاسخگويي به سوال هاي فوق
دكترحمیدرضافرتوكزاده:در مورد اقتصاد سیاسي مساله 
قدري پیچیده تر از آن اســت كه گفته شــد. اساسا توزيع قدرت 
سیاســي در جمهوري اســالمي به گونه اي انجام شده كه امکان 
سیاســت گذاري صنعتي وجود ندارد. براي مثال ساختار پارلمان 
ما به صورتي است كه نمايندگان مجلس بدون داشتن هیچ فصل 
مشــترك با نقطه كانونــي كه بتواند در بلندمــدت نظرات آنها را 
همســو كند راي مي آورند. به عالوه، هــر يك از وزيران به صورت 
مجزا در مقابل نمايندگان پاســخگو هستند و مشکالت خود را با 
يکديگر حل مي كنند. در حالي كه در بســیاري از كشورهايي كه 
تجربه دموكراسي دارند، كابینه را به اين شکل تکه تکه نمي كنند 
و بســیاري از مسائل كشــور بايد از طريق طرح هاي مشترك بین 
وزارتخانه ها و بخش هاي مختلف دولت حل و فصل شــود ولي اين 
اتفاق در ايران نمي افتد و ما در واقع هیات وزيران داريم، نه كابینه 
دولــت. بنابراين اين واگرايي كــه در دولت ها وجود دارد و ناتواني 
دولت هــا در حکمراني زنجیره هــاي ارزش و حکمراني معطوف به 
سیاســت صنعتي به ســاختار پارلمان و توزيع قدرت برمي گردد. 
بنابراين ما شــاهد بحران واگرايي در اقتصاد سیاســي جمهوري 

اسالمي هستیم و رانت ها از بد مركزيت حکومت خارج است.
همان طور كه اشاره شد، در كشور ما تعارض بین منافع بخشي و 
منافع عمومي كه من آن را كشمکش بین سود و ارزش نام گذاري 
مي كنم گسترش يافته است. يعني زنجیره ارزش در كشور ما شکل 
نمي گیرد چون ســود در بنگاه ها به گونه اي تعريف شــده كه هر 
نگاهي به دنبال بیشینه كردن منافع خود است و اين سوددهي در 

قالب زنجیره ارزش قرار نگرفته است.
با توجه به وجود واگرايي اقتصاد سیاسي به دلیل نحوه توزيع قدرت 
در پارلمــان، دنباله اي از واگرايي يعني، پارلمان واگــرا، دولت واگرا، 
سیاســت پولي و مالي واگرا و... شــکل گرفته است كه در نهايت به 
صنعت واگرا ختم مي شود. شاخه اصلي در صنعت ما يعني شاخه خام 
فروشــي و مبتني بر منابع، در باالدست تکثیر شده و به پايین دست 
گسترش نیافته است. شاخه كارخانجات تولیدي ما هم با همان انگاره 
دهه 40 كه مبتني بر جايگزيني واردات بود و بدون رعايت صرفه در 
مقیــاس ادامه مي دهد و اقتصاد ملي ما بايد تاوان تولید زير ظرفیت، 
هزينه هاي غیرقابل جذب، تحقیق و توسعه از دست رفته و در نهايت، 

فناوري ممکن نشده اينها را بپردازد.
بنابراين ما بیش از آنکه به دنبال سیاســت صنعتي بگرديم بايد 
به دنبال میناي توزيع قدرت سیاســي و مبناي حکمراني و مبناي 
كشمکش بین سود و ارزش باشیم و اگر سندي بتواند كاري براي 
اقتصاد ما بکند سندي است كه بتواند اين واگرايي هايي كه شاهد 

هستیم را به همگرايي تبديل كند.

نشست استراتژي توسعه صنعتي 
كشور برگزار شد

نشست »استراتژي توسعه صنعتي كشور« با سخنراني آقايان برزين جعفرتاش 
امیري )پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكمیت و جامعه( و دكتر سید حبیب اهلل 
طباطبايیان )رئیس پژوهشکده مطالعات فناوري رياست جمهوري( و با حضور 
دكتر حمیدرضا فرتوك زاده )عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر( به 
عنوان عضو پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و عالقه مندان به صورت آنالين 

برگزار شد.
در اين نشست دكتر علي متوسلي گفت: موضوع استراتژي توسعه صنعتي از 
نیمه دوم قرن بیستم و با تجربه موفق كشورهاي شرق آسیا در سیاست گذاري 
موفق دولتي كه منتج به توسعه بخش هاي صنعتي آنها شد، مورد توجه گروه هاي 
مختلف قرار گرفت. دســته اول، سیاست گذاران كشورهاي ديگر بودند كه اين 
تجربه موفق براي آنها الهام بخش بود. دسته ديگر، پژوهشگران بودند كه تالش 
كردند سازوكارهاي حاكم بر اين كشورها كه منجر به نتايج موفقیت آمیز شده 

است را درك كنند. 
مديركل دفتر خدمات پژوهشي موسسه عالي آموزش و پزوهش مديريت و 
برنامه ريزي افزود: عده اي طرفدار زمینه سازي و فراهم كردن زيرساخت ها توسط 
دولت بودند تا خود مکانیزم هاي بازار و بدون اينکه انتخابي از طرف دولت انجام 
شــود به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود. در مقابل، عده اي معتقد بودند كه به 
دلیل كم و كاستي هاي سازوكار بازار مانند شکست بازار، الزم است دولت به طور 
انتخابي مداخله كند و توسعه بخش هايي كه براي رشد و توسعه كشور موثرتر 
اســت را در دستور كار قرار دهد. اگرچه مدتي بحث توسعه صنعتي در جريان 
اصلي اقتصاد كنار رفته بود اما در ســال هاي اخیر با گسترش داده هاي دقیق تر 
در ســطح خرد و بنگاه ها، بخشي از پژوهشــگران اقتصادي به مطالعه موضوع 
استراتژي صنعتي و تجربه كشورهايي مانند كرهجنوبي و ارايه توصیه هايي براي 
سیاست گذاران روي آورده اند و در عرصه سیاست گذاري در كشور ما نیز اقبال به 

موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است. 
وي گفت: هدف ازاين نشست آن است كه از نظرات كارشناسان و محققاني كه 
در اين حوزه صاحب نظر هستند، استفاده كرده و تصويري جامع از ابعاد مختلف 

توسعه صنعتي به دست آوريم. 
وي افزود: بانك جهاني، اقتصاد كشــوري را كه 20 درصد صادرات يا درآمد 
دولت آن از فروش منابع طبیعي حاصل مي شود اقتصاد منبع محور مي نامد. از 

توسعه صنعتی
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آنجا كه عمده درآمد كشور ما از فروش منابع طبیعي 
ماننــد منابع معدني، نفت و گاز به دســت مي آيد، 
اقتصاد ما يك اقتصاد به شدت منبع محور محسوب 

مي شود.
 پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكمیت و جامعه 
اضافه كرد: مشــکل ديگر اقتصادهاي منبع محور، 
اثر حصار است. در اين اقتصادها صنايع استخراجي 
و صنايعي كه حول محور منابع شــکل گرفته اند به 
گونه اي چشــمگیر رشــد مي كنند. در اين صنايع 
تخصص ها و حقوق ها بســیار باال است ولي به علت 
اينکه جنس اين صنايع با جنس ســاير حوزه هاي 
اقتصادي يك كشــور متفاوت است، سرريز خاصي 
بــراي بخش هاي ديگر ندارنــد و گويي حصاري به 
دور اين صنايع كشیده شــده است. آسیب بعدي، 
بي توجهي به سرمايه انساني است. وقتي كشوري به 
راحتي بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد 
ديگر انگیزه اي براي سرمايهگذاري بر منابع انساني 
خود ندارد. مجموع اين رويدادها باعث مي شــود كه 
بخش تولیدي به ويژه صنايع ساخت تضعیف شود و 

تحت فشار قرار گیرد.
وي گفت: راهبرد صنعتي شدن ايران در صحنه 
عمل بايد اين رويکرد را داشته باشد كه درآمد حاصل 
از فروش منابع طبیعي را از ســمت مصرف )مانند 
يارانه مصرف كننده و مخارج جاري دولت( به سمت 
سرمايه گذاري حركت دهد و سرمايه گذاري بايد در 
دارايي هاي واقعي داخلي و خارجي باشد. تا هنگامي 
كه پول ها در بخش مصرف خرج مي شود، پولي براي 

اجراي سیاستهاي صنعتي نخواهیم داشت.
جعفري تاش افــزود: در سیاســت تجاري بايد 
حمايت تعرفهاي، محدوديت واردات و يارانه صادرات، 
هم جهت با اولويت هاي صنعتي وجود داشته باشد. 
در سیاســت ارزي نبايد ارزش پول ملي از ســطح 
بهره وري اقتصاد فاصله بگیرد. بايد نوسانات نرخ ارز 
كنتــرل و به ويژه در دوران وفــور درآمدهاي ارزي، 
اين نرخ مديريت شــود. در سمت عرضه نیز بايد به 
سیاست هاي يادگیري توجه زيادي كرد. بنگاه ها براي 
يادگیري شیوه تولید، استخدام متخصصان خارجي، 
به روز كردن رويه هاي سازماني، تحقیق و توسعه و 

خريد تجهیزات بايد مورد حمايت قرار گیرند.
همچنین در اين نشســت دكتر سید حبیب اهلل 
طباطبايیــان گفت: ابتدا بايد مــروري بر مهم ترين 
تحوالت اثرگذار بر توســعه صنايع، الگوي كســب 
درآمد و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشته 
باشیم. امروزه چهار پديده شامل تحوالت فناورانه كه 
ماهیت توسعه صنايع را دگرگون كرده است؛ تحوالت 
ژئوپلتیك كه منجر به تغییر الگوي تقسیم كار جهاني 
در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك زندگي 
و رفتار مردم را تغییر داده است و همچنین، تغییرات 
اقلیمي، مهم ترين تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع 

در جهان هستند..رئیس پژوهشکده مطالعات فناوري 
رياست جمهوري افزود: الگوي كسب درآمد در جهان 
امروز ما تغییر كرده اســت. اكنون شاهد جايگزيني 
شــركت هاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اولیه 
با شــركت هاي فعال در صنعت فــرآوري اطالعات 
همچون گــوگل در فهرســت مهم ترين بنگاه هاي 
اقتصــادي و اهمیت روزافــزون تولید محصوالت و 
خدمــات اعتباري در مقابل محصــوالت و خدمات 
فیزيکي، همچون درآمد بیشتر صنعت سرگرمي در 
مقابل بســیاري از صنايع معدني هستیم. در چنین 
شــرايطي، افزايش تنوع در تولید محصوالت جديد 
و نوآورانه بــراي خروج از رقابتهاي پرهزينه و توجه 
بیشتر به حوزه هاي تولیدي با ارزش افزوده بیشتر و 
رقباي كمتر مانند مسیريابي هوشمند در ترافیك، 

منطقي به نظر مي رسد.
وي گفت: الگوي توزيــع ارزش افزوده در جهان 
شامل سه بخش 1- طراحي، 2- ساخت و 3- مدل 
كســب و كار اســت. در اغلب حوزههاي صنعتي، 
تولید كاري پرزحمت با حاشــیه سود اندك است، 
لذا تولید در مقیاس، اســتراتژي جبراني اين نقیصه 
به شــمار مي رود. به دلیل تکثر ساليق مختلف در 
مصرف، اهمیــت نقش طراحــي در فرآيند تولید 
را دو چندان كرده اســت )براي مثال صنعت تولید 
لباس و نقش بي نظیر طراحي در آن( و با گسترش 
شبکه تبادالت اقتصادي در سطح بین الملل در كنار 
تحول فناوري هاي نوظهور به ويژه ظهور پلتفرم هاي 
ديجیتالي، تنوع در مدل هاي كسب و كار به صورتي 

بي سابقه گسترش يافته است.
دكتــر طباطبايیان در ادامه با اشــاره به اهمیت 
صــادرات نفت در اين فرايند گفــت: افزايش تولید 
نفت اقتصادي به ويژه توسط آمريکا، افزايش میزان 
تولید انرژي هــاي جايگزين نفت به ويژه انرژي هاي 
تجديدپذير، كاهش تقاضاي جهاني براي نفت، افزايش 
مصرف داخلي نفت و گاز در كنار محدوديت افزايش 
تولید و در نتیجه كاهش صادرات و در نهايت، تحريم 
و كاهــش جدي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
نفت ايران، سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور 
ديگر نتواند متکي به دالرهاي نفتي صورت پذيرد و 
الگوي سرمايه گذاري دولتي متکي به دالرهاي نفتي 
براي توسعه صنعت بايد تغییر كند. بنابراين، حركت 
به سوي جذب سرمايه از طريق منابع غیردولتي مانند 
بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي براي توسعه 

صنعت كشور ضروري است.
وي بــا اشــاره به هرم ســني جمعیــت ايران 
اظهارداشت: شــرايط موجود حاكي از آن است كه 
تركیب جمعیت نیروي انســاني تغییر كرده است. 
افزايش چشــمگیر نیروي تحصیل كرده در اقتصاد 
كشــور و افزايش تقاضا براي مشــاغل تخصصي با 
درآمدهاي بیشــتر، ضرورت توسعه صنايع مبتني 

بر فناوري هاي پیشــرفته كه نیازمند اشتغال افراد 
متخصص بیشــتري است را گوشزد مي كند. سبك 
زندگي مردم ايران تغییر كرده اســت. تغییر الگوي 
مصرف، وجود تنوع ساليق و تشديد مصرف گرايي در 
كشور، لزوم تغییر الگوي توسعه صنعتي متناسب با 
تنوع ساليق و نیازهاي متنوع مردم و لزوم ورود جدي 
به تولید سفارشي و منعطف محصوالت و خدمات را 
بیشتر كرده است. بنابراين الزم است جايگاه صنعت 
در اقتصاد ملي مورد بازنگري اساسي قرار گیرد. در 
وضعیت فعلي نه تنها صنعت قهرمان توســعه ملي 
نیست بلکه در جايگاه يکي از متهمان اصلي مشکالت 

جاري قرار گرفته است.
وي به تاثیــر موضوعات ژئوپلتیك بر شــرايط 
ايران اشــاره كرد و گفت: الحاق به پیمان شانگهاي 
و كشورهاي متحدالمنافع و مانند آنها فرصت جدي 
براي حضور در زنجیره هاي تولید جهاني اســت كه 
نبايســتي مورد غفلت قرار گیرد. پارادوكس حضور 
در زنجیره هاي جهاني تولید دركنار وجود تحريم ها 
و رقابت هــاي ژئوپلتیك، يك مبارزه جدي فکري و 
خالقانه را مي طلبد. بسیاري از دوگانگي هاي فوق بر 
خالف تصور عمومي راه حل هاي تخصصي و به ويژه 
فناورانه مانند استفاده از رمز ارزها، پیمان هاي پولي دو 
يا چندجانبه و تهاتر دارند و نبايستي با ساده انگاري و 
عقب نشیني سیاسي تن به زياده خواهي دشمنان داد.

دكتر طباطبايیان در ادامه گفت: در تدوين راهبرد 
صنعتي بايد كانون توجه توســعه صنعتي كشور در 
هر حوزه فعالیت به بخش هــاي قبل و بعد از خط 
تولید معطوف شــود. در قبل از تولید، توجه خاص 
به طراحي هاي متنوع به كمك حضور شركت هاي 
دانش بنیان الزم است؛ در خط تولید، توجه ويژه به 
افزايش انعطاف پذيري براي تولید سفارشي مبتني بر 
تقاضا و متنوع به كمك توسعه صنعت ماشین سازي 
و در بعد از تولید، اصالح مدل هاي كسب و كار براي 
بهبود روش هاي بازاريابي محصوالت صنعتي و حضور 

مناسب در زنجیره ارزش جهاني اهمیت دارد.
وي در پايان مطالب خود ضمن جمع بندي به دو 
بخش مهم در روش تدوين راهبرد صنعتي اشاره كرد. 
و گفت: بخش اول، فرآيند طراحي و تدوين استراتژي 
)مستقل از موضوع صنعت( است كه شامل 1- انتخاب 
حوزه هاي راهبردي )صنايع منتخب يا حوزه هاي مهم 
اثرگذار بر صنايع مختلف(، 2- مشاركت خبره ترين 
افــراد در حــوزه راهبردي، 3- احصــاء چالش ها و 
راه حل ها در هر حوزه راهبــردي، 4- تدوين برنامه 
تحول، مي شود. بخش دوم نیز محتواي فرآيند يعني 
فهم مشترك راهبردي از تجسم فضاي حاكم، تجسم 
مفهوم رقابت در بخش هاي مختلف تولیدي، شناخت 
پیشــران هاي كسب و كار در هر بخش تولید )قبل، 
حین و پس از خط تولید( و احصاء نظام مسائل در هر 

دسته از صنايع مي باشد.

توسعه صنعتی
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زار
گ  بررسی آخرين مشكالت بخش صنعت 

با نگاهی به شاخص های كالن اقتصاد ايران

برآوردهاي  اســاس  بــر 
اولیه، تولید ناخالص داخلي 
كشــور به قیمــت پايه و به 
 1395 سال  ثابت  قیمتهاي 
از 13961/2 هــزار میلیارد 
ريال در ســال 1399 به 14571/4 هزار میلیارد ريال در سال 
1400 افزايش يافته است و با اين ارقام، نرخ رشد GDP كشور 

در سال گذشته 4/4 درصد اعالم شده است.
گــروه صنايع و معــادن يکی از بخش هــا و گروههای اصلی 
فعالیت اقتصاد ايران را تشــکیل می دهد و رشــد اين گروه در 

سال 1400 در مقايسه با سال 1399 به میزان 6/2 واحد درصد 
كاهش يافته اســت و نرخ رشد 1/1 درصدی را در سال 1400 
تجربه كرده اســت. با اين میزان و اين رقم رشــد، سهم آن در 
نرخ رشد سال 1400 معادل 0/3 واحد درصد محاسبه می شود. 
بخش صنعت نیز در ســال 1400 نرخ رشد 3/3درصدی را رقم 
زده اســت، اين در حالی اســت كه نرخ رشــد صنعت در سال 
1399 بــه میزان 7/2 درصد بود. با اين رقم و مقايســه اين دو 
مشخص میشود كه حدود 46درصد از نرخ رشد صنعت در سال 
1400 در مقايسه با ســال 1399 كاهش يافته است. جزئیات 

مربوط به تحوالت بخش های واقعی در جدول زير آمده است.

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه

GDP
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جدول1:تحوالتمربوطبهبخشهایواقعیاقتصادایراندرسال1400

به قیمت های ثابت سال 1395
13991400
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

2.6-3.4-3-2.5-2.3-3.3گروه کشاورزی
9.636.65.41.70.210.1گروه نفت

4.42.451.1-7.31.7گروه صنایع و معادن
0.4-0.51.5-3.6-14.41استخراج معدن

1.95.94.13.3-7.25.2صنعت
5.96.31.13.81.63.1تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

2.64.56.36.23.75.2آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه
6.9-10.611.9-15.6-11.3-7.2ساختمان

2.26.74.18.176.5گروه خدمات
4.34.60.354.93.7عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

1.717.30.49.92.26.9-حمل و نقل و انبارداری
40.528.126.830.127.928.2-فعالیتهای مربوط به تامین جا و غذا

34.116.515.313.9713.1اطالعات و ارتباطات
2.4-8.17.812.4-17.9-8.3فعالیت های مالی و بیمه

3.21.20.70.91.51.1فعالیت های امالک و مستغالت
15.713.23.137.29.615.8-فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

2-0.8-7-4.4-3.54.7-فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی
28.811.79.911.910.7-اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی

6.36.613.315.920.114.2-آموزش
0.222.713.613.51315.4-بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.415.98.521.113.814.6هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیتهای خدماتی
4.16.714.85.74.4تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

3.64.40.756.33.9تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(
مأخذ: بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران. گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد ايران در سال 1400

در ســال 1400 برآورد شده است هزينه های مربوط به مصرف 
نهايــی بخش های خصوصــی و دولتی به قیمت های ثابت ســال 
1395 به ترتیب نرخهای رشــد 3/9 و 8/3 درصد داشتند و نرخ 
رشد تشکیل ســرمايه ثابت ناخالص برغم اين كه در سال 1399 
به میــزان 3/2 درصد بود، در ســال 1400 صفــر درصد برآورد 
شده است. نرخ رشد تشــکیل سرمايه ثابت ناخالص در بخشهای 
ساختمان و ماشــین آالت در سال گذشته به ترتیب 7/1-و 12/5 
درصد اعالم شده است. كاهش سرمايه گذاری در بخش ساختمان 
بدلیل كاهش سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی 
بود و علت افزايش تشکیل سرمايه در بخش ماشین آالت هم ريشه 
در افزايش واردات كاالهای ســرمايه ای و تشــکیل سرمايه ثابت 

ناخالص در ماشین آالت تولید داخل ريشه دارد.
مقايســه اين ارقام و بررســی وضعیت آن با ســال های نه چندان 
دور نشــان می دهد كه برغم وجود برخی ظرفیت هــای جدِی قابل 

توجــه در اين بخــش كه اهداف و برنامه های توســعه با تکیه بر اين 
ظرفیت ها هدفگذاری شده اند، بیان كننده اين واقعیت است كه بخش 
صنعت با مشــکالت و مسائلی مواجه اســت كه بدون برطرف كردن 
آنها، بهره برداری از اين ظرفیت ها امکان پذير نیســت و بسیار سخت 
اســت. نظر به اين كه بخش های صنعت و معــدن يکی از مهمترين 
بخش های اقتصادی كشور محســوب می شود، در قانون بودجه سال 
1401 برای اين بخش نرخ  رشــد اقتصادی 8 درصدی تعیین شــده 
اســت. لذا بدون در نظر گرفتن و شناسايی آن مشکالت، دستیابی به 
اهداف اين چنینی امکان پذير نخواهد بود. برای اين منظور در بخش 

بعد چالش ها و تنگناه های كنونی اين بخش ارائه می شوند.

مسائلاساسیبخشصنعت
برای برشــماری مســائل و چالش های بخش صنعت بعد 
زمان بسیار مهم است و مسائل آن در ابعاد زمانی كوتاه مدت، 
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میان مدت و بلندمدت قابل تقســیم بندی هســتند. مسائلی 
مانند فشارهای ناشی از تحريم در دهه اخیر، افزايش هزينه 
های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحوالت جهانی، فضای 
خاكســتری حاكم بر اقتصاد به دلیل برجام و... مشــکالتی 
هستند كه ناشــی از اتخاذ تصمیم در فضای خارج از فضای 
كســب و كار به اقتصاد ايران فشار مي آورد و در اين قسمت 
بنا نداريم مسائل اين بخش را در اين سه بازه مشخص كنیم 
و فقط می خواهیم مســائل اساسی و كوتاه مدت آن را احصاء 
كنیم. در واقع بدنبال بیان مسائلی هستیم كه پس از تعیین 
آنها بتوان با اقداماتی كه در قالب بودجه سالیانه و برنامه يك 
ســاله بتوان بخشی از آنها را حل و فصل كرد و يا شدت آنها 

را كاهش داد. 
اين مشکالت بشرح ذيل هستند: 

*خالی بــودن ظرفیــت واحدهــا و بنگاههــا و كاهش 
رقابتپذيری آنها

*كمبود نقدينگی و تامین مالی واحدهای تولیدی
*ناتوانــی وزارت صمت در كنتــرل و نظارت برای اجرای 
مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آيین نامه های صادره 

از سوی دولت و خوِد وزارتخانه
*مداخله ها و كنترل های نامشخص در بازار و در صنايعی 
كه با افزايــش هزينه های واردات مواد اولیه برای محصوالت 
تولیدی و افزايش تورم و ســاير هزينه ها مانند نرخ دستمزد، 
به دنبال قیمت گذاری دستوری در بازار اينگونه كاالها هستند. 
*عدم دسترســی به خوراك مطمئــن و پايدار در صنايع 

دارای زنجیره ارزش
*بالتکلیفی برخی نهادها نظیر شــورای رقابت و نداشتن 
اختیــار كامل بــرای تصمیم گیری در صنايعــی كه ماهیت 
انحصار طبیعی دارند)علی الخصوص در صنايع دارای زنجیره 

ارزش(
*بهره وری پايین و افزايش قیمت تمام شــده بدلیل به روز 
نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین آالت مورد استفاده در 
برخی رشته فعالیت های بخش و بالطبع كاهش قدرت رقابت 

در فضای جهانی
*كاهش سرمايه گذاری و كمبود تشکیل سرمايه ثابت در 

بخش
*مشــکالت مربوط به كمبــود نقدينگــی و تأمین مالی 

واحدهای تولیدی
*وضع قوانیــن و بعضاً مقررات متناقض با برخی قوانین و 
احکام دائمی و اسناد فرادستی در قالب بودجه های سالیانه 

*تصمیمــات و سیاســت گذاری های مربــوط به جراحی 
اقتصادی

*عدم تســری تخفیف خــوراك به بنگاه هــا و واحدهای 
پايین دست در صنايع و فعالیت هايی كه انحصار وجود دارد.

مهمتریناقداماتاولویتدار
با توجه به آنچه كه در اين نوشتار مطابق آمارهای استخراج 
شده از بانك مركزی آمده است، نرخ رشد سرمايه گذاری در 
كشــور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نظر به اين كه 
در اقتصــاد ايران بیش از 90 درصد نرخ رشــد اقتصادی از 
طريق سرمايه گذاری حاصل می شــود و بهره وری به عنوان 
يکی ديگر از منابع رشــد در اقتصاد ايران نقش زيادی ندارد 
و از آنجايی كه متغیر سرمايه گذاری با تأخیر يك تا دو ساله 
بر میزان تولید بخشــهای اقتصادی اثر می گذارد، بايد برای 
بهبود اين وضعیت برنامه ريزی مناسب انجام شود. نکته مهم 
در خصوص اين متغیر بســیار مهم نحوه مديريت سرمايه ها 
اســت. با علم به اين كه كاهــش درآمدهای نفتی، منجر به 
كاهش ســرمايه گذاری و تشــکیل ســرمايه ثابت در كشور 
می شود، اما مديريت سرمايه های موجود در جامعه در چنین 
دوره هايی از اهمیت زيادی برخوردار است. تالطم و افزايش 
زياد در نرخ ارز، قیمت طال و ســودهای زياد در بازار بورس، 
سرمايه های جامعه را از فعالیتهای مولد به سمت فعالیت های 
سوداگرانه سوق می دهد و بديهی است كاهش سرمايه گذاری 
در بخش های مولد منجر به كاهش تولید در بخشهای واقعی 
اقتصاد می گردد. با توجه به نکاتی كه در قســمت های قبل 
بیان شــد، برای حل مســائل و مشکالت در بخش صنعت و 
با رويکرد كوتاه مدت و در قالب يك برنامه يك ســاله، الزم 
است يك سلسله اقداماتی انجام شود تا از طريق آن با انجام 
يك دسته از اقدامات هدفمند و مفید بتوان ظرفیتهای خالی 
تولید را در برخی از رشته فعالیت های صنعتی و معدنی فعال 
كرد. برای اين منظور نیاز اســت در برخی صنايع با ماهیت 
انحصار طبیعی كه دارای زنجیره ارزش هستند، وزارت صمت 
و برخی معاونت های آن نظیر معاونت معدنی و دفاتر صنايع 
فلزی و غیرفلــزی و معدنی با برقراری تعامــل و ارتباطات 
مناســب با بخش خصوصی از جمله اتاق ايران و تشکل های 
مرتبط ايــن فضا را اصالح كنند. البته برای برون رفت از اين 
وضعیــت، در حال حاضر برخی از اين دفاتر بخشــنامه ها و 
دســتورالعملهايی را از ابتدای سال صادر كردند كه در مورد 

اجرا و نظارت بر آن هیچ اقدام جدی صورت نمی گیرد.
يکی ديگر از اقداماتی كه الزم است توسط دولت و مجلس 
انجام شود اين است كه شورای رقابت و مركز ملی رقابت به 
جايگاه واقعی خود برگردد و اين اختیار را داشــته باشد كه 
آراء و نظراتــی را كه در مورد برخــی دعاوی مطرح می كند 
قابلیت اجرايی داشته باشد و ابزارهای مربوط به اجرای آن را 
هم در اختیار اين شــورا قرار دهند. در حال حاضر اين شورا 
احکام و آرايی را برای برخی رشته فعالیت ها صادر كرده است 
كه به رغم گذشت مدت زمان زياد توسط بنگاه های خصولتی 

اجرا نمی شود.  
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پاي سرمايه گذاري در زنجير 
مریمخزاعي-اگر پاي جريان سرمايه گذاري در هر اقتصادي به زنجیر و 
طلسم بسته شود و تن و بدن بخش هاي گوناگون آن نتوانند به معناي واقعي 
حركت كنند، كل اقتصاد يك كشــور به اســارت گرفته مي شــود و به آرامي 
شاهد نابودي اقتصاد خواهیم شــد. اگر رخدادهاي سیاسي داخلي و خارجي 
به سويي روند كه بر قطر زنجیرهاي بسته شده بر دست و پاي سرمايه گذاري 
ضخیم تر و قفل ها بزرگ تر شوند احتمال بازكردن آنها روندي كاهنده را تجربه 
مي كند و بايد نیروي فوق العاده اي فراهم آورد كه شــايد ناممکن  شود. تجربه 
دنیاي امروز و به ويژه كشــورهايي كه درهاي همکاري با همه جهان به ويژه 
جهان آزاد را باز نگه داشته اند نشان مي دهد سرمايه گذاري در هر اقتصادي از 
ســه رود و دريا مي تواند اقتصاد كشورها از جمله ايران را سیراب كند. جريان 
ســرمايه گذاري از سوي بخش خصوصي دريايي است كه اگر بر سرچشمه آن 

ســد نزنند و راه ورود آن را نبندند يا به بیراهه نکشانند، هرگز سرمايه گذاري 
به زنجیر كشیده نمي شود. ســرمايه گذاري مازاد درآمدهاي دولت ها به ويژه 
دولت هايي مثل دولت هايي چون ايران كه به درآمد نفت دسترسي دارند يك 
بخش مهم از جريان سرمايه گذاري به حساب مي آيد. سرمايه گذاري مستقیم 
خارجي و فاينانس و ســاير روش هاي تامین ســرمايه خارج از مرزهاي يك 
ســرزمین رودخانه اي است كه مي تواند تن خشك سرمايه گذاري ايران را تازه 
كند. متاسفانه هرسه راه بسته است. واقعیت تلخ اين است كه در دهه 1390 
جريان ســرمايه گذاري در اقتصاد ايران از هر سه محل با انجماد مواجه شده 
و ديري نمي پايد كه ســرمايه هاي مادي و فیزيکي انجام شــده در دهه هاي 
تازه سپري شــده به دلیل نوسازي نشــدن و عدم جايگزيني و افزايش ضريب 

استهالك، نیست و نابود شوند.
توقفرشدسرمایهگذاري
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معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران
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خالصهمدیریتي
از آنجا كه جنگ و تنازع در بیشــتر كشورهاي منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفريقا شايع اســت، اقتصادهاي اين كشــورها معموال در 
شرايط شکننده و دشــواري قرار دارند كه فعالیت اقتصادي را براي 
كسب و كارها در اين كشــورها دشوار مي سازد. يکي از مناطقي كه 
فعاالن اقتصادي در آن با تنازعات و شــرايط دشوار و شکننده دست 
به گريبان اند منطقه منا اســت كه فعــاالن اقتصادي آن براي انجام 
كسب و كار روزانه با چالش هاي مختلف عملیاتي و سیستمي مواجه 
هســتند. برخي از چالش هاي اصلي كه فعاالن كســب و كار در اين 
منطقه عنوان كرده اند عبارتند از: بي ثباتي، فساد، نامطئن بودن شبکه 
تأمین برق، موانع تجاري، كمبود نیروي كار آموزش ديده مناســب و 

عدم دسترسي بنگاه ها به كانال هاي مالي رسمي.
در شرايطي كه اقتصاد با شرايطي مانند جنگ و تنازع روبه رو باشد، 
اين چالش ها تشديد مي شوند و همه بنگاه ها توان فعالیت در چنین 
شــرايط دشــواري را ندارند. در نتیجه، در اين كشورها اقتصاد اغلب 
تحت ســلطه خانواده هاي حاكم يا تحت كنترل دولت است. چالش 
ديگر به مســاله عدم اعتماد بین دولت و كسب و كارها بازمي گردد 
كــه در اين اقتصادها گاهي مردم دولت ها را غارتگر مي دانند. معدود 
كارآفرينان اين كشورها معموال تمايلي به همکاري ندارند. بنگاه هاي 
كوچك۔ ومتوســط كه به صورت خانوادگي اداره مي شــوند در اين 

اقتصادها فراوان هســتند؛ و ظرفیت دولت بــراي طراحي و نظارت 
بر مقررات كســب و كار محدود است. وجود چنین محدوديت هايي 
ظرفیت اقتصاد اين منطقه را محدود ســاخته و اين مسوولیت را بر 
دوش سیاست گذاران و تشــکل هاي كسب و كار گذاشته كه به اين 

موانع رسیدگي نمايند.
توصیه هاي ارايه شــده در اين گزارش، رهنمودهاي مهمي در 
خصوص چگونگي اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصي از طريق 
ايجاد تشکل هاي كســب و كار قوي، موثر و پايدار ارايه مي كند 
كه به تاب آوري اقتصادي كشــورها در شــرايط شکننده و متأثر 
از تعارض كمك مي كند. تشــکل هاي كســب و كار مي توانند از 
طريق چانه زني و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازي در بخش 
خصوصي، به مســاوي تر ســاختن زمین بازي و ايجاد فرصتهاي 
درآمدي جديد براي گروه هاي محروم و در نهايت، كاهش نابرابري 
كمك كنند. تجارب موريس، زامبیا و زيمبابوه نشان مي دهد كه 
روابط مولد دولت - بخش خصوصــي اغلب در زمان هايي ايجاد 
شــده است كه تشکل هاي كســب و كار قوي ظاهر شده اند و به 
خوبــي بخش خصوصي را نمايندگي كرده انــد و البته، در طول 

زمان به تقويت پیوندهاي خود با دولت پرداخته اند. 
برخالف تصور ســنتي كه تشــکل ها را نهادهايي به دنبال رانت 
مي بیند، تجربیات زيادي وجود دارند كه نشــان مي دهند تشکل ها 

 نقش تشكل هاي بخش خصوصي در تاب آوري اقتصادي 
در شرايط شكننده و دشوار: با تمركز بر خاورميانه و شمال آفريقا
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نقش مثبتي در اجراي سیاســت هاي صنعتي داشته اند. براي نمونه 
مي توان از تشکل تولید كنندگان پوشاك تركیه ياد كرد كه هدف از 
ايجاد آن برقراري نوعي توازن در نظام سهمیه بندي براي شركتهاي 
تولیدي كوچك تر بوده اســت. نمونه ديگر مورد بنگالدش است كه 
نشان مي دهد چگونه تشکل هاي كســب و كار در قامت گروه هاي 
صنعتــي اثربخش ظاهر شــده اند و منافع صنعت خــود را تعقیب 

كرده اند. 
در زامبیا، تقويت تعامل تشــکل ها با دولت، حــدودا افزايش 20 
درصدي بهره وري بنگاه هاي عضو تشــکل ها را به همراه داشته است 
كه اين امر به طور عمده به پركاربردترين كاركرد تشــکل هاي كسب 
و كار يعني اعمال فشــار و چانه زني با دولت باز مي گردد. در زامبیا، 
اتیوپي و آفريقاي جنوبي كه عضويت فعاالن اقتصادي در تشکل هاي 
تجاري نســبتا باال است، چانه زني و فشار به دولت و احصاء اطالعات 
در مورد مقررات دولتي در مورد از مهم ترين خدمات ارايه شده توسط 

تشکل هاي كسب و كار هستند.
كمك به برابري جنســیتي در قالب حمايت از كســب و كارهاي 
تحت مالکیت زنان، فراهم ســاختن فرصت كار شايســته و رشــد 
اقتصــادي، ارتقاء صنعت، نوآوري و زيرســاخت ها از طريق كمك به 
شنیده شــدن صداي نهادهاي كوچك تر از موارد ديگري هستند كه 
تشــکل ها مي توانند در اقتصادهاي شــکننده به خوبي در آنها ايفاي 

نقش كنند و به تاب آوري اقتصادي بیانجامند.
مقدمه

با وجود آنکه نگاه سنتي به تشکل هاي كسب و كار آنها را به عنوان 
سازمان هايي مي بیند كه در جست وجوي رانتهاي غیر مولدي هستند 
كه موجب افزايش منافع عمومي نمي شوند، اما واقعیت اين است كه 
تشکل هاي كسب و كار مي توانند نقش بسیار مثبتي در تقويت بخش 
خصوصي و ايجاد تاب آوري اقتصادي در شــرايط اقتصادي دشوار و 
شــکننده ايفا كنند. يکي از مناطقي كه فعــاالن اقتصادي در آن با 
تنازعات و شرايط دشوار و شــکننده دست به گريبان اند منطقه منا 
اســت كه بنگاه ها و سرمايه گذاران آن براي انجام كسب و كار روزانه 
با چالش هاي مختلف عملیاتي و سیســتمي مواجه هستند. برخي از 
چالش هاي اصلي كه فعاالن كسب و كار در اين منطقه عنوان كرده اند 
عبارتند از: بي ثباتي، فســاد، نامطمئن بودن شبکه تأمین برق، موانع 
تجاري، كمبود نیروي كار آموزش ديده مناســب و عدم دسترســي 
بنگاه ها به كانال هاي مالي رســمي. البته، كســب و كارها از طريق 
راه حل هــا و جايگزين هاي خالقانه، راه هايــي براي مقابله با برخي از 
اين چالش ها پیدا كرده اند. با اين حال، وجود چنین محدوديت هايي 
ظرفیت اقتصاد اين منطقه را محدود ســاخته و اين مسوولیت را بر 
دوش سیاست گذاران و تشــکل هاي كسب و كار گذاشته كه به اين 

موانع رسیدگي نمايند. 
آيا تشــکل هاي كسب و كار در چنین شــرايطي مي توانند در 
تقويت فضاي ســرمايه گذاري نقش ايفا كنند؟ فراموش نکنیم كه 
جو سرمايه گذاري قوي- به معناي برخورداري مناسب از شرايط 
اقتصادي، سیاســت ها، زيرســاخت ها، امنیت و نیــروي كار - به 

بخــش خصوصي اجازه مي دهد تا عملکرد خود را به عنوان موتور 
رشد اقتصادي به انجام رساند. دولت ها و سازمان هاي بین المللي، 
انــرژي زيادي را صرف تالش براي اصالح جو ســرمايه گذاري در 
كشــورهاي كم درآمد و موقعیت هاي دشوار و شکننده مي كنند. 
با اين حال، ايجاد فضاي ســرمايه گذاري قوي به زمان نیاز دارد. 
تجربه نشان مي دهد برنامه هاي سنتي بهبود فضاي سرمايه گذاري 
كه در ســطح بخش هاي مختلف گسترده شده اند نتوانسته اند در 
شــرايط اقتصادي شکننده و متأثر از تعارضات موفق ظاهر شوند. 
حال آنکه تشکل هاي كسب و كار مي توانند نقش اساسي در بهبود 
فضاي كسب و كار و حمايت از رشد اقتصادي فراگیر و تاب آوري 

در اقتصادهاي شکننده داشته باشند. 

1. ســهم بالقوه تشــکل ها در ايجاد تاب آوري اقتصادي در شرايط 
اقتصادي شکننده و متأثر از تنازعات 

تشــکل هاي كســب و كار نهادهايي هســتند كه افراد و كسب و 
كارهايــي كه در بازار با يکديگر رقابت دارند را در چارچوب دو مولفه 
خودياري و همکاري جمعي گرد هم مي آورند كه منافع متقابل افراد 
و كســب و كارها را تأمین مي كنند. تشــکل هاي كسب و كار انواع 
مختلفي دارند و روش واحدي براي طبقه بندي آنها وجود ندارد )كادر 
1( . تشــکل ها مي توانند دولتي يا خصوصي باشند، دامنه فعالیتشان 
مي تواند يك پخش با طیف گســترده تري را در بر بگیرد و مي توانند 
اهداف متفاوتي داشــته باشــند. با اين حال، به طور كلي تشکل هاي 
كسب و كار، بخش خصوصي با بخش هايي از آن را گرد هم مي آورند 

تا برنامه اي فراتر از منافع كسب و كارهاي واحد را پیش ببرند.
كادر1.انواعتشكلهايكسبوكار

*تشکل هاي كارفرمايي: اگرچه اين تشــکل ها مي توانند عمومي 
باشند، نهادهاي كارفرمايي معموال به طور مستقل و به عنوان همتاي 

اتحاديه هاي صنفي، غالباً بدون توجه به صنعت، توسعه يافته اند.
*تشــکل هاي كسب و كار و اتاق هاي بازرگاني با صنايع: اين گروه 
از تشکل ها، نماينده صنايع و بخش هاي خاصي اند كه معموال با هم 

رقابت تجاري دارند.
*كنفدراسیون ها با اتحاديه هاي صنفي: اين گروه، چندين تشکل 
كســب و كار را بر اســاس بخش با موقعیت جغرافیايي آنها گرد هم 
مي آورند تا قدرت مذاكره خود را افزايش دهند و با دولت در سطوح 

عالي تعامل داشته باشند. 
*انجمن هاي حرفه اي: اين انجمن ها، نماينده فعاالن اقتصادي در 

حرفه هاي مجزا هستند. 
تشکل هاي كسب و كار وظايف مختلفي از جمله چانه زني و اعمال 
نفــوذ، برقــراري ارتباط و تعامل با دولت در ســطوح باال را بر عهده 
دارند. عمده فعالیت تشکلها حول ارايه خدمات كسب و كار به اعضاء 
مي گردد و درآمد حاصل از اين فعالیت ها به آنها اين امکان را مي دهد 

كه مستقل و غیر وابسته باشند.
در اقتصادهاي در حال توســعه با متأثر از تعارض و شرايط دشوار، 
بســیاري از بنگاه ها در بخش هايي فعالیت مي كنند كه رقابت در آنها 
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محدود اســت، مانند بخش هاي صادراتي استخراج نفت و بخش هاي 
داخلي اين صنعت كه تحت سلطه شركت هاي بزرگ داراي انحصار و 
رابطه هستند. در چنین فضايي، تشکل هاي كسب و كار كمتر نقش 
خــود را در تأمین و بهبود كاالهاي عمومــي ايفا مي كنند. در واقع، 
تشکل ها به طور سنتي آوازه خوبي نداشته اند و پیوسته متهم بوده اند 
كه به جاي داشــتن اهداف عمومي و مولد به دنبال رانت هســتند 

)امین، 2009، ص 261(.
برخالف تصور فوق، تجربیات زيادي وجود دارند كه نشان مي دهند 
تشکل ها نقش مثبتي در اجراي سیاست هاي صنعتي داشته اند. براي 
نمونه مي توان از تشــکل تولید كنندگان پوشــاك تركیه ياد كرد كه 
هدف از ايجاد آن برقراري نوعي توازن در نظام ســهمیه بندي براي 
شــركتهاي تولیدي كوچك تر بوده است. اين تشــکل، نه تنها نظام 
ســهمیه بندي را در تركیه مديريت كرد، بلکه توزيع رانتهاي صنعت 
پوشاك را نیز كنترل و امتیازات مرتبط با سهمیه بندي را به عملکرد 
تولید كنندگان مرتبط ساخت. نمونه ديگر فدراسیون صنايع نساجي 
كره است كه عملیات ســهمیه بندي را به مديريت صندوق نوسازي 
صنعت نساجي اين كشور پیوند زد. موارد ديگري نیز مانند بنگالدش 
وجود دارد كه نشان مي دهد چگونه تشکل هاي كسب و كار در قامت 
گروه هاي صنعتــي اثربخش ظاهر شــده اند و منافع صنعت خود را 

تعقیب كرده اند.
تجارب كشورهايي چون موريس، زامبیا و زيمبابوه نشان مي دهد 
كــه رابطه مولد بیــن دولت و بخش خصوصي اغلــب در زمان هايي 
ايجاد شــده است كه تشکل هاي كســب و كار، قوي ظاهر شده اند و 
به خوبي بخش خصوصي را نمايندگي كرده اند و البته در طول زمان 
به تقويت پیوندهــاي خود با دولت پرداخته اند )براتیگام و همکاران، 
2002(. در زامبیا، تقويت تعامل تشکل ها با دولت، حدودا افزايش 40 
درصدي بهره وري بنگاه هاي عضو تشــکل ها را به همراه داشته است 
كه اين امر به طور عمده به پر كاربردترين كار كرد تشکل هاي كسب 
و كار يعني اعمال فشــار و چانه زني با دولت بازمي گردد. در زامبیاء 
اتیويي و آفريقاي جنوبي كه عضويت فعاالن اقتصادي در تشکل هاي 
تجاري نســبتا باال است، چانه زني و فشار به دولت و احصاء اطالعات 
در مورد مقررات دولتي دو مورد از مهم ترين خدمات ارايه شده توسط 
تشکل هاي كسب و كار هستند. نمونه هاي ديگري از منطقه آفريقاي 
سیاه قابل ذكر هستند كه ظرفیت تشکل هاي كسب و كار را در نقش 
آفريني در سیاســت هاي اقتصادي و ايجاد تاب آوري اقتصادي نشان 

مي دهند )كادر 2( 

كادر2.نمونههایيازتشكلهاياثربخشدرآفریقايسیاه
نمونه هاي زيادي از فعالیت هاي موثر تشــکل هاي كسب و كار در 
منطقه آفريقاي سپاه ديده مي شود. برخي از اين نمونه ها عبارتند از:

*موريس: تشــکل هاي كســب و كار موريــس مي توانند الگوي 
خوبي در زمینه اثربخشي تشــکل ها براي ساير كشورها باشند. اتاق 
بازرگاني و صنعت موريس، بسیار حرفه اي عمل مي كند. اين نهاد كه 
هزينه هايش را خودش تأمین مي كند، خدمات بســیاري را متناسب 

با چالش هاي بخش هاي مختلف كســب و كار در اين كشــور ارايه 
مي دهد.

*كنیا: بخش خصوصي كنیا متشــکل از يك كنفدراســیون فعال 
از تشــکل هاي كســب و كار است كه در ســطوح باال به گفت وگو با 
دولت مي پردازد. اين كنفدراسیون كه به طور ويژه بر سومین دستور از 
مجموعه دستورات ملي كسب و كار اين كشور متمركز شده است، به 
اصالحاتي مي پردازد كه تعداد زيادي از بنگاه ها با آن درگیر هستند، از 
جمله مساله مالیات هاي مزاحم اين نهاد همچنین، طیف گسترده اي 
از خدمات را به سازمان هاي عضو محور، شركت هاي بزرگ، كسب و 

كارهاي كوچك و متوسط و استارت آپ ها ارايه مي دهد.
*سومالي: رويکرد »گفت وگوي ملي« به عنوان بخشي از برنامه 
توسعه ملي سال 2016 در سومالي اتخاذ شد. همچنین، سازمان 
بین المللي كار رويکرد جامعي به توســعه تشکل هاي كسب و كار 
با تمركز بر زنان كارآفرين در اين كشــور داشــته است. در بخش 
فناوري اطالعات و ارتباطات، مي توان به تشــکل توســعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات ســومالیه به عنوان يك انجمن غیردولتي و 
غیرانتفاعي كه هدف آن ترويج اســتفاده از فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات در تمام جنبه هاي زندگي با هدف تســريع توسعه است، 
اشــاره كرد. تشکل توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات سومالي با 
همکاري اتحاديه بین المللي مخابراتي به طراحي يك نظام مقرراتي 
اقدام كرده اســت كه در قالب آن بتواند بر بخش فناوري اطالعات 
و ارتباطات و فعالین آنکــه در يك فضاي بدون مقررات تنظیمي 

فعالیت مي كنند نظارت كند.
دولت در برخي از كشورها مانند رواندا و زامبیا به درجات مختلف، 
سیاست هاي توســعه بخش خصوصي را بدون مشاركت تشکل هاي 
كســب و كار اجرا مي كنند. ايــن كار در بلندمــدت لزوما مثبت و 
پايدار نیســت )براتیگام و همکاران، 2002؛ تیلور، 2012(. دولت ها 
بايد ارزش تشکل هاي كســب و كار را به رسمیت بشناسند و با آنها 
به گفت وگو بنشــینند. در ســنگاپور، دولت با جلب مشاركت بخش 
خصوصي موفق شده است زمینه شکل گیري قوي تشکل هاي كسب 
و كار و گفت وگو میان دولــت و بخش خصوصي را پايه گذاري كند. 
به طور كلي، تشــکل هاي كسب و كار مي توانند به توسعه اقتصادي و 

دستیابي به اهداف توسعه پايدار كمك كنند )كادر 3( 

كادر3.نقشتوسعهتشكلهايكسبوكاردراهداف
توسعهپایدار

فعالیت تشــکل هاي فراگیر كســب و كار مي تواند به دستیابي به 
اهداف توسعه پايدار كمك كند. در اين زمینه چهار حوزه نقش آفريني 

تشکل ها قابل ذكر است: 
برابري جنســیتي )مورد 5 از اهداف توسعه پايدار(: كسب و كارهاي 
تحت مالکیت زنان اغلب با تبعیضهاي تقنیني مواجه اند و زنان در توسعه 
كســب و كارشان همواره براي حمايت گرايي و ارشاد و راهبري متقابل 
ارزش قائل هستند. تشکل هاي كسب و كار بستر را براي تحقق هر دوي 

اين موارد فراهم و عرصه را براي رهبري قوي زنان باز مي كنند.
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كار شايســته و رشــد اقتصادي )مورد 8 از اهداف توسعه پايدار(: 
تشکل ها مي توانند با تأمین مهارت ها و خدمات مورد نیاز كار آفرينان 
و كسب و كارهاي جديد فرصت الزم را براي خلق درآمد بیشتر و رفع 

موانع مشاركت اقتصادي فرآهم اورند.
ارتقاء صنعت، نوآوري و زيرســاخت ها )مورد 9 از اهداف توســعه 
پايدار(: نشــکل ها تريبون و صداي نهادهاي كوچك تر هستند كه در 
غیر اين صورت صداي آنها شــنیده نمي شد. تشکل ها به شکل گیري 
بخش هــاي اقتصادي و ايجاد زنجیره هاي ارزش و توســعه ايده ها و 

رهیافت هاي جديد كمك مي كنند.
كاهــش نابرابري )مورد 10 از اهداف توســعه پايدار(: تشــکل ها 
مي توانند از طريق چانه زني و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازي در 
بخش خصوصي، به مساوي تر ساختن زمین بازي و ايجاد فرصت هاي 
درآمدي جديد بــراي گروه هاي محروم و در نهايت، كاهش نابرابري 

كمك كنند.

2.موانعنقشآفرینيمثبتتشــكلهايكسبوكاردر
شرایطاقتصاديشكنندهومتأثرازتعارض

تعامل و گفنگوي تشکل ها با دولت در كشورهاي در حال توسعه، 
و به ويژه در شرايط شکننده و متأثر از درگیري، بدون چالش نخواهد 
بود. برخي از عوامل مي توانند حتي مائع شــکل گیري خود تشکلها 

شوند. در اين خصوص عوامل زير را مي توان نام برد
*عــدم وجود اعتماد بین ذي نفعان: نبــود اعتماد پین بنگاه ها از 
يك ســو و بین بخش خصوصي و دولت از سوي ديگر. بین تمام اين 
ذي نفعان بايد اعتماد حاكم شود. خیريه ها و سازمان هاي مردم نهاد 

مي توانند به عنوان پلي در اين میان عمل كنند.
* فقدان ذهنیت تشــکل محور. در كشــورهاي در حال توســعه، 
ذهنیت كمك محور پر ذهنیت تشــکل محور غالب اســت كه اين 
ذهنیت كارآمد نیســت. از آنجاكه ذهنیت كمك محور همانند ماهي 
دادن به جاي ياد دادن ماهگیري است اغلب نمي تواند موثر واقع شود، 
زيرا به جاي تمركز بر فعالیتهاي تشکلي سازنده، بر سهم خواهي هاي 

مفرط« متمركز است.
*میزان تخصیص منابع. عامل ديگري كه نقش آفريني تشکل ها را 
تحت الشــعاع قرار مي دهد، میزان عالقه تشکل ها به اختصاص منابع 
خود براي ايفاي نقش فعال در سیاســت گذاري ها است، زيرا اين نوع 
فعالیت ها برخالف ساير فعالیت هاي خدمات رساني، درآمدزايي براي 
تشــکل ها ندارد و به طور مستقیم به اســتقالل و پايداري آنها كمك 

نمي كند.
*ســاختار و ماهیــت بخش خصوصي. شــايد بزرگ ترين 
چالش تشکل هاي ساختار بخش خصوصي و ماهیت اكثريت 
بنگاه هاي هر كشــور باشــد. به طور كلــي، بنگاه هايي كه در 
شــرايط شــکننده و متأثر از تعارض فعالیت مي كنند، با در 
يك محیط بــدون رقابت با كم رقابت هســتند، انگیزه هاي 
پايیني براي عضويت در تشــکل هاي بخش خصوصي دارند، 
چه برســد به چانه زني با دولت بر سر سیاست هايي كه زمین 

بازي را براي آنها برابر مي كند )كادر 4( . بخش خصوصي در 
بســیاري از اقتصادهايي كه شرايط شــکننده و تعارض آمیز 
دارند، تحت تسلط شــركت هاي بزرگ و بانفوذ قرار دارد كه 
از ورود ساير تشکل ها به ويژه آنهايي كه نماينده شركت هاي 
كوچك و متوسط هســتند- در فرآيند گفت وگو ممانعت به 

عمل مي آورند.

كادر4.ماهیتبنگاههاومنافعآنهادرتشكلهاي
كسبوكار

انگیزه بنگاه ها براي مشــاركت در فرآيندهاي گفت وگوي دولت و 
بخــش خصوصي را مي توان تا حدي با ماهیت آنها مرتبط دانســت. 
»بنگاه هاي رانتي« و »بنگاه هاي نزديك به قدرت« كه با رقابت اندكي 
رو به رو هســتند، عالقه كمي به عضويت در تشکل هاي كسب و كار 
دارنــد اين امر فقط محدود به زماني مي شــود كه به كســب و كار 
خودشــان مربوط گردد اما ممکن است به طور كلي، به رشد اقتصاد 

كالن عالقه مند باشند )جدول 1(

جدول1:دستهبنديبنگاههايبخشخصوصيدرخاورمیانهو
شمالآفریقا)براساسماهیتآنها(

رقابت حداقلي
)تعداد محدودي بنگاه هاي 
بزرگ، با نفوذ و برخوردار از 

رانت مقررات گذاري(

رقابت بازار
)با تعداد حداكثري 

بنگاه ها(

بازارهاي
صادراتي

بنگاه هاي صادراتي 
رانتي

مانند: صادركنندگان 
صنايع استخراجي

بنگاه هاي پیشرو
مانند: تولیداذت 

صنعتي و 
صادركنندگان 

خدمات

بازارهاي
داخلي

كارگزاران قدرت
مانند: انحصارهاي 

قانوني، بنگاه هاي بزرگ 
و بانفوذ، بازارهاي 

خدمات دولتي

مراكز تولید و تجارت
مانند: بخش هايي 
از بازار داخلي كه 
تعداد زيادي از 

بنگاه ةاذي كوچك يا 
خرد را در خود جاي 
داده اند. بازرگانان، 

خرده فروشان، 
بخش هاي مرتبط با 
فناوري اطالعات و 

ارتباطات و بخش هاي 
خدمات كوچك

در حالي كه شــركت هاي »پیشــرو« در بازارهاي جهاني رقابت مي كنند و در تالش 
هســتند از هیچ بازار بسازند، اين شركت ها مي توانند از حمايت دولت براي مذاكره و باز 
كردن بازارهاي صادراتي، خلق برند ملي، تعیین استانداردهاي محصول در سطح بین المللي، 
ايجاد محیط تجاري مساعد و مشــاركتي و غیره بهره مند شوند. درست همان گونه كه 

گزارش کارشناسی
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تشکل هاي كسب و كار كمك فراواني به شکوفايي و رشد بنگاه ها در بخش هاي تولیدي 
در كشورهاي آسیايي كرده اند. 

شركت هاي فعال در مراكز تولید و تجارت« عمومة بنگاه هاي كوچك يا خرد هستند 
كه در بازارهاي داخلي فعالیت مي كنند. تشکل هاي كسب و كار مي توانند در شرايطي كه 
قوانین و مقررات مبهم و غیرشفاف هستند، و جايي كه بسترهاي الزم براي پاسخگويي به 

نیازهاي حداقلي ايجاد كسب و كارهاي جديد موجود نیست ارزش بااليي داشته باشند.
بخش هاي اقتصادي در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا تحت تسلط معدود 
فعاالن كسب و كار هستند كه در نتیجه روابط طوالني با دولت، در برابر ورود بنگاه هاي 
كوچك تر و جديد تر مقاومت مي كنند )بانك جهانــي، 2009، صفحات 91-187(. 
بســیاري از تشکل ها يا تحت كنترل دولت هستند يا تحت تسلط شركتهاي بزرگ 
بانفوذي قرار دارند كه وضعیت موجود را بر اصالحات رشد محور و سودمندتر ترجیح 
مي دهند. بخش خصوصي »جديد« كه متشکل از بنگاه هاي تاز موارد و كوچك تر است، 
داراي سازمان دهي كافي براي ايجاد تغییر نیستند و در برخي كشورها محدوديت هايي 

براي ايجاد آنها وجود دارد. 

3.چارچوبيبرايایجادتشكلهايكسبوكاركارآمد
 تشکل هاي كســب و كار درماني توسعه مي يابند كه نیازهاي جمعي اعضاي آنها از 
شــرايط رقابتي پیشي بگیرد«. به عبارت ديگر، تشکل ها تنها در صورتي ايجاد مي شوند 
و بقا پیدا مي كنند كه عضويت در تشکل ها براي بنگاه هاي اقتصادي داراي منافع خالص 
باشد. تشکل ها معموال كاركردهاي مختلفي دارند. مجموعه اي از عوامل تعیین مي كنند 
كه آيا يك تشکل اقتصادي كارآمد است يا خیر. در زير به اين عوامل پرداخته شده است:

كاركردها
دو كار كرد اصلي تشــکل هاي كســب و كار بــراي شــركت هاي كوچك تر، خواه 
بنگاه هاي صادراتي، خواه بنگاه هاي فعال در بازار داخلي اهمیت ويژه اي دارد. نخســت، 
 كار كــرد »ارتباط دولت - كســب و كار« كه به آن »منطق نفوذ« نیز گفته مي شــود 
)Owuor2015(، كه يك رابطه دو طرفه با چندين بعد است، تشکل هاي كسب و كار مي توانند:

*اعمال نفوذ و چانه زني با دولت براي پیشبرد اصالحات به نفع اعضاء، به ويژه اصالحات 
تنظیمي كه زمین بازي را براي بازيگران بخش خصوصي و دولت يکسان مي كند.

*كمك به دولت ها در اولويت بندي و طراحي اصالحاتي كه بخش خصوصي را تقويت 
كرده و به رشد اقتصادي برابر آنها با بخش دولتي كمك مي كنند

*ارايه اطالعات از سمت دولت به اعضاي تشکل و بخش خصوص، براي نمونه، تشريح 
جزيیات و مزاياي قوانین جديد.

نقش تشکل هاي كسب و كار در جهت بخشي به اصالحات در راستاي تقويت بخش 
خصوصي به ويژه در شــرايط متأثر از تعارض و درگیري مهم استـ  شرايطي كه دولت 
اغلب ضعیف اســت و با تقاضاهاي تعارض آمیز متعددي روبرو است كه موجب مي شود 

محیط كسب و كار در فهرست اولويت ها قرار نگیرد. 
دومین كاركرد مهم تشــکل ها خدمات رســاني به اعضاء« است. »منطق خدمات« 
 به منافــع فردي اشــاره دارد كه اعضاء مي توانند از تشــکل هاي خــود دريافت كنند

)Owuor2015(. اين مورد شامل فعالیت هاي تکمیل كننده بازار« است كه به جبران 
اطالعات ناقص و پرهزينه، ســرمايه گذاري عمومي كــم در آموزش و باقي موارد كمك 

مي كند. چند نمونه از خدماتي كه تشکل ها به اعضاي خود ارايه مي دهند عبارتند از: 
*ارايه مشاوره حقوقي، آموزش و ظرفیت سازي در بخش خصوصي

*ارتقاء صنعت، از طرفي مانند ماموريت هاي تجاري
*ارايه اطالعات بازار

*آموزش و ظرفیت سازي
*ايجاد هماهنگي بین اعضاء 

*حل و فصل اختالفات
4.پیششرطها

تشــکل هاي كار آمد معموال منبع ابتکارات غیر دولتي هستند كه توسط 
شركتها رهبري مي شوند. تشکل ها بر اساس اصول بازار سازماندهي مي شوند 
و از نظر تأمین مالي مستقل و خودگردان هستند. از آنجا كه تشکل هاي قوي 

بايد تالش كنند تا در تأمین مالي مستقل شوند و در قبال پول به اعضاي خود 
ارزش ارايه كننــده خدمات دهي بايد در كنار كار كرد برقراري رابطه با دولت 
ارايه شــود و مورد توجه قرار گیرد. براي نمونه، كاركرد تشکل ها در برقراري 
رابطه با دولت ممکن است با فراز و نشیب هايي مواجه شود و در برهه هايي از 
زمان اسیر چالش هايي چون سواري مجاني گردد كه از ارزش اين كار كرد مهم 
مي كاهد )دوره هاي سکون يا وقفه بین پیشرفت هاي اصلي در قانون گذاري(. 
در اين شــرايط، خدمات، مزيت بسیار خاصي به شمار مي روند كه يك عضو 

مي تواند در برابر پولي كه پرداخت مي كند ارزش آن را لمس كند.
شرايط كلیدي مورد نیاز براي ظهور و اثربخشي تشکل هاي كسب و كار در 

حوزه فعالیتشان عبارتند از: 
ظرفیت: تشــکل ها براي موثر واقع شــدن، جذب تعداد اعضاي بیشتر و 
ارايه خدمات ارزشــمند و افزايش كارايي اجرايي در سازماندهي و جمع آوري 

دسترسي به اطالعات، به قدرت سازماني نیاز دارند.
نیروهاي پیشران خارجي يا تهديدها: نیروهاي خارج از تشکل ها مي توانند 
نقــش دوگانه اي ايفــا كنند. در واقــع، اين مورد مي تواند هــم به معناي 
آســیب پذيري اقتصادي بنگاه ها )در برابر رقابت خارجي، يا برعکس، فرصت 
دسترســي به بازارهاي خارجي باشد. عالوه بر اين، مي تواند به معناي نیاز به 

مقاومت جمعي پا ايستادگي در برابر مداخالت دولت باشد.
ارايه ارزش: تشــکل ها بايد رشد كنند تا بتوانند خدماتي را ارايه دهند كه 
براي اعضاء ارزشمند اســت. به موازات ارايه اين خدمات، دريافت حمايت از 
جانب سازمان هاي كمك كننده، سازمان هاي مردم نهاد و ساير منابع مي تواند 
براي تشکل ها حائز اهمیت باشد، در حالي كه بايد از »وابستگي به كمك ها« 

اجتناب گردد.
حمايت از جانب دولت: دولت ها بايد از تالشهاي تشکل ها حمايت كنند و 
ارزش تشکل هاي فراگیر را قدر بدانند. در اينجا نیز، سازمان هاي مردم نهاد و 

سازمان هاي اهداكننده كمك هاي مالي مي توانند نقش مهمي ايفا كنند.

5.نقشدولتها،سازمانهاياهداكنندهكمكهايماليوسایر
ذینفعان

دولت ها بايد فرآينــد گفت وگوي دولت به بخش خصوصي )PPD( را 
دست بگیرند و مشاركت طیف گسترده اي از ذي نفعان بخش خصوصي را 
بطلبند. مشاركت بنگاه هاي كوچك و متوسط در اين فرآيند به ويژه براي 
رشد اقتصادي همه جانبه و ايجاد فرصت هاي درآمدي و اشتغال زايي بسیار 

مهم است
سازمان هاي اهداكننده كمکهاي مالي نیز مي توانند نقش حمايتي بسیار 
مهمي در همه اين زمینه ها ايفا كنند، اما بايد مراقب باشند كه از ترويج و 
ايستگي به كمك« و خطرات تشکل هاي ناپايدار اجتناب كنند. سازمان هاي 
اهداكننده كمك هاي مالي مي توانند همچنین، از ظرفیت سازي ساختاري 
تشکل ها و توسعه خدمات رساني به اعضاء حمايت كنند. اين ظرفیت سازي 
مي تواند شــامل ايجاد ظرفیت براي رسیدگي به نیازهاي مديريت كسب 
و كارها و ارايه مشــاوره فني مــورد نیاز اعضاء باشــد. خدمات مرتبط با 
صالحیت هاي حرفه اي، كه در آن تشــکل ها انگیزه قــوي براي پیروي از 
استانداردهاي بین المللي دارند، از مواردي هستند كه مي توانند به طور موثر 

مورد حمايت قرار گیرند.
منبع
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انت شالق تورم87 درصدي برخورد و خوراك مردم

روزي و معیشت شــهروندان تهیدست ايراني زير شالق و 
تندبــاد تورم قرار دارد و در هــر دوره از دوره هاي يك ماهه 
اندازه گیري نرخ تورم كاالهاي خوراكي معلوم مي شود تن و 
روح مردم زير اين شــالق له و كوفته و زخمي مي شــود. بر 
پايه اطالعات ارايه شداز ســوي نهادهاي رسمي آمارگیري 
در ايران گــروه خوراكي ها و آشــامیدني ها در تیر ماه تورم 
نقطه به نقطه 87 درصدي داشــته اند. اين در حالي اســت 
كــه اين نرخ در خرداد ماه برابر با 82.6 درصد بوده اســت. 
به اين ترتیب مشــخص است ســهم هزينه اي اين اقالم در 
سبد مصرفي خانوار كماكان در حال گسترش است. بررسي 
جزئي تر اقالم مصرفي نیز نشــان مي دهد كه باالترين تورم 
نقطه اي ثبت شــده در گروه »روغن هــا و چربي ها« اتفاق 
افتاده اســت به طوري كه نرخ تورم نقطه به نقطه براي اين 
گروه به عدد 293 درصد رسیده است.به اين ترتیب خانوارها 
در تیر امســال كاالي روغــن را 293 درصد گران تر از مدت 
مشابه سال گذشته خريداري كرده اند. در ادامه نیز دو گروه 
»شیر، پنیر و تخم مرغ« و »نان و غالت« با نرخ هاي 119.2 و 
101.1 درصدي باالترين تورم نقطه اي تیر ماه را داشته اند. در 
ســاير گروه هاي مصرفي نیز گروه »قند، شکر و شیريني ها«، 
»سبزيجات«، »گوشــت قرمز و ماكیان« و »گوشت قرمز و 
ســفید« به ترتیب تورم نقطه به نقطــه 75.2، 71.6، 69.6 
و 65.7 درصدي در تیر ماه داشــته اند. در ســاير گروه هاي 
كااليي نیز تورم نقطه اي 84.7 درصدي هتل و رســتوران و 

تورم نقطه اي 49 درصدي پوشاك جلب توجه مي كند.

آمارهــاي ارايه شــده اين نکته مهم و اساســي را يادآور 
مي شــود كه شــاخص تورمي با ســرعت باال و بي توجه به 
اظهارات مقامات دولتي در مســیر رو به باال حركت مي كند. 
با همه اينها مقاماهاي دولتي به طور مستمر از عملکرد دولت 
سیزدهم دفاع و اعالم مي كنند شاخص هاي كالن اقتصادي 

با بهبود همراه شده اند. 
ارگان اقتصــادي دولت يــك بار از عقب نشــیني اندك 
آمارهاي پولي خبر مي دهنــد و بار ديگر بر گزاره هاي خود 
مبني بر توقف رشــد قیمت هــا. اما واقعیــت حاكي از آن 
اســت كه در دوران حضور دولت سیزدهم هیچ بهبودي در 
آمارهاي ياد شــده اتفاق نیفتاده و بر نگراني ها در خصوص 
كوچك شــدن ســفره معیشــت خانوار افزوده شده است. 
سرچشــمه نگراني ها در ســال جاري اما سیاستي است كه 
دولت در دومین ماه ســال اجرايي كرد، سیاستي كه از نگاه 
دولت راهي براي مبارزه با فســاد و رانــت خواري بوده اما 
بــه دلیل فراهم نبــودن زمینه هاي اجرايــي آن به تحمیل 
فشــارهاي تورمي به معیشت گروه هاي متوسط و كم درآمد 
انجامید. آمارهاي تورمي خرداد ماه نیز به روشــني نشــان 
داد كه دســتاورد سیاســت هاي مبارزه با رانت دولت ضربه 
به ســفره خانوار بوده است. با همه اينها دست اندركاران تیم 
اقتصادي دولت همچنان نســبت به آينده اقتصادي كشور 
امیدوارند و معتقدند كه دولت ســیزدهم در مســیر درست 

سیاست گذاري حركت مي كند.
ساعت24
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چند روزي اســت نامه اي كه گفته مي شود وزير 
اقتصاد به رئیس كل بانك مركــزي درباره افزايش 
بي رويه نرخ بهره بین بانکي نوشته، نقل محافل بورسي 
شده است. آن طور كه در خبرها آمده و از سوي وزارت 
اقتصاد نیز تکذيب نشده، احسان خاندوزي در نامه اي 
محرمانه به علي صالح آبادي نسبت به تبعات رشد نرخ 
بهره بین بانکي بر بازار سرمايه و رشد سرمايه گذاري 
هشدار داده اســت. نکته جالب توجه در اين میان 
جهت گیري تازه وزيري است كه طي ماه هاي اخیر 
بازار سرمايه را به حاشیه رانده و عموما سیاست هاي 
ضدبورسي را اعمال كرده است. در همین حال علي 
صالح آبادي كه مخاطب نامه وزير است نیز از ابتداي 
ورود خــود به بانك مركزي سیاســت هاي ضدبازار 
ســرمايه اي خود را در بازار پول تشديد كرده است. 
اين در حالي است كه به دلیل سابقه وي در بورس 

انتظار آن مي رفت كه دست كم بانك مركزي بتواند 
مســتقل از سیاست هاي مخرب دولت در قبال بازار 
سرمايه، با نگاه دقیق تري سیاست هاي پولي خود را 
تنظیم كند تا در بحبوحه فشارهاي تورمي و تحريمي 
كمترين آسیب به شركت ها، سهامداران آنها و كلیت 
بازار ســرمايه تحمیل شود. با اين حال اما از ابتداي 
دولت ســیزدهم تاكنون مسیر به گونه ديگري طي 
شده و همواره شاهد رشد خزنده نرخ بهره بین بانکي 
به عنوان يکــي از مهم ترين عوامــل موثر بر روند 
ســرمايه گذاري در بورس بوده ايم؛ به نحوي كه اين 
رقم از 18/08 درصــد در پايان هفته دوم مردادماه 
سال گذشته )آغاز به كار دولت سیزدهم( به 21/14 
درصد در پايان هفته سوم تیرماه سال جاري رسیده 
و جز در مقطعي كوتاه، كاهشي نشده است. بر همین 
اساس به نظر مي رسد بورس در جنگ نابرابري كه 

بانك مركزي به راه انداخته تضعیف شده است؛ طي 
ماه هاي اخیر بازار سرمايه در ركودي عمیق فرو رفته 
به نحوي كه در ادامه مســیري نزولي و پیوسته در 
واپسین روز معامالتي هفته گذشته، ارزش معامالت 
خرد بازار سرمايه در سطح خطرناك يك هزار و 693 

میلیارد تومان قرار گرفت.
نامــه خاندوزي به صالح آبــادي از دو منظر قابل 
بررســي اســت. نخســت اينکه نگارش اين نامه و 
تذكر وزيــر اقتصاد به بانك مركــزي مهر تايیدي 
بر عدم اســتقالل بانك مركزي از دولت در تعیین 
سیاست هاي پولي است. پیشتر نیز از آنجا كه رئیس 
كل بانك مركزي با پیشــنهاد وزير اقتصاد از سوي 
رئیس جمهوري حکم خود را دريافت مي كند، عدم 
استقالل اين بانك از دولت مورد توجه و انتقاد بوده 
است. بر همین اساس نمي توان بانك مركزي را در 

نبرد نابرابر

ســاعت 24- برخي خبرهايي كه رســانه هاي 
جهاني در حوزه هاي گوناگون منتشــر مي كنند 
شايد در مناسبات ايران با ديگر كشورهاي جهان 
و نیز حتي مناســبات میان نهادهــاي گوناگون 
در درون مرزهــاي ســرزمین هیچ اثــر كوتاه يا 
میان مــدت ندارند اما براي كســاني كه به تاريخ 
معاصر جهان و ايران نگاه مي كنند جذاب اســت. 
به طور مثال به اين خبر توجه كنیم: »گزارشــي 
جديد نشان مي دهد سامسونگ كره جنوبي قصد 
دارد بــا ســرمايه گذاري هنگفــت 200 میلیارد 
دالري، 11 كارخانه تراشه سازي در اياالت متحده 
تاسیس كند. سامسونگ فرآيند ساخت كارخانه 
تراشه سازي 17 میلیارد دالري خود را در تگزاس 
آغاز كرده است. درخواســت هاي سرمايه گذاري 
غول فناوري كره اي اخیرا در وب ســايت كنترلر 
تگزاس ثبت شده است.« اين خبر براي شهروندان 
كره جنوبي بسیار خرســندكننده و افتخارآفرين 
است كه شــركتي با تابعیت اين كشور سري در 
میان ســرها در دنیاي امــروز درآورده و بیش از 
اپل آمريکا گوشــي همراه مي سازد و بیش از هر 
شــركتي در دنیا تلويزيون مي فروشد. شهروندان 
كره جنوبي بايد خرســند باشــند كه آرم و نشانه 
سامســونگ در بیشــتر پايتخت هاي دنیا بر فراز 
اســت و توانسته بیشــترين عالقه به كره جنوبي 
را در میــان خانواده هاي متوســط جهان پديدار 
كند. واقعیت اين اســت كه سامسونگ در میان 
خانواده هــاي ايراني نیز بســیار محبوب اســت 
و گوشــي هاي همراه اين شــركت بیــش از هر 

گوشي در دســت و جیب ايرانیان است. ايرانیان 
هنوز حاضرند تلويزيون ، جاروبرقي ، لباسشويي و 
ظرفشويي سامسونگ را حتي از بانه كردستان و 
ديگر شهرها و در بازارهاي پنهان ديگر خريداري 
كنند و همه بدگويي ها از اين مارك بر اشــتیاق 
آنها اثر منفي نگذاشــته اســت. اما ســوي ديگر 
داستان غم انگیزتر است: چرا در ايران هیچ شركت 
كوه پیکري در بخش صنعت زاد و رشــد نکرده و 
چرا كارخانه داران ايراني به رغم اينکه از نظر سابقه 
فعالیت و نیز هوشــمندي فــردي برتر از رقباي 
چیني هستند نتوانســته يا نخواسته اند بیش از 
اندازه رشد را تجربه كنند؟ اگر اداره كنندگان ايران 
بتوانند واقعا پاسخي كارشناسانه و علمي براي اين 
پرسش پیدا كنند مي توان از آن پاسخ به بسیاري 

از تنگناها رســیدگي كرد.شايد كساني باشند كه 
بگويند اين چه مقايسه اي است و تاكید كنند كه 
سامسونگ يك شركت چه و چه و كره جنوبي يك 
كشــور چه و چه است. اما اين واقعیت را نمي شود 
پنهان كرد كه چه خرســندي در میان افراطیون 
ضداصالحات راه افتاد كه يك شــركت فريبنده به 
اســم گازپروم وعده داده مي خواهد در نفت و گاز 
ايران سرمايه گذاري كند. اما اگر بخواهیم يك پاسخ 
كوتاه و كارشناسانه بدهیم كه چرا سامسونگ زاد 
و رشــدي چنین افتخارآمیز از نظر شــهروندانش 
دارد بايد بگويیم آنها از خارجي ها هراس نداشتند 
و ندارند. آيا بايد حســرت سامسونگي را بر ديگر 

حسرت هاي اقتصادي ايران اضافه كرد؟
جهان صنعت

حسرتي از جنس سامسونگ
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ساختار سیاسي و اقتصادي ايران از دولت جدا دانست. 
از همین روي مي توان گفت هر گونه سیاست گذاري 
در اين بانك عموما بدون چراغ ســبز دولت و وزارت 
اقتصاد صورت نمي گیرد. از ســوي ديگر همچنین 
نامه خاندوزي نشان مي دهد وزير ضدبورس باالخره 
صداي زنگ خطر اقتصاد را- البته با تاخیر فراوان- 
شنیده و به اهمیت نرخ بهره بین بانکي و اثر نامبارك 
افزايش بي منطق آن بر روند سرمايه گذاري و وضعیت 
بازار ســرمايه پي برده است. تاخیر وزارت اقتصاد در 
درك آثار سیاست هاي اقتصادي خود و نهادهاي تابعه 
به ويژه از ابتداي دولت سیزدهم فشارهاي زيادي را 
در حوزه بازار سرمايه )با چشم پوشي از وضعیت ديگر 
بازارها( ايجاد كرده است به نحوي كه از سال گذشته 
تاكنون بازار ســرمايه نسبت به اهرم ها و متغیرهاي 
سنتي رشد خود بي حس شده و روند سرمايه گذاري 
و معامــالت در اين بازار فاز ركودي بي ســابقه اي را 
تجربه مي كند. هر چند دولت همواره مدعي آن است 

كه به دلیل اعتمادسوزي در دولت قبل بازار سرمايه 
به اين وضعیت دچار شده اما اين مدعا هرگز نتوانسته 
اثر عیني سیاست هاي دولت سیزدهم بر بازار سرمايه 

و تخريب اعتماد سهامداران و سرمايه گذاران وفادار به 
اين بازار را الپوشاني كند.

جهان صنعت

سیاستمدار ايراني ذهن آشفته اي دارد. كمتر ديده ام 
ذهن سیاستمداري منســجم باشد. آنها معموالً نظريه 
روشــن ندارند و از اصول خاصي هم پیروي نمي كنند. 
نمي دانم دلیلش چیست، شايد به خاطر اثرپذيري زياد از 
سنت سیاستمداري در ايران باشد كه در صدسال گذشته 
گرفتار اين تناقض ها بوده و شايد هم به اين دلیل است كه 
اغلب سیاستمداران ما انسان هاي تحصیلکرده اي نیستند. 
در كشــور ما معموال افراد علوم سیاسي نمي خوانند كه 
سیاستمدار شوند و سکان حکمراني را در دست گیرند؛ 
همانطور كه تحصیل در رشته اقتصاد لزوماً به پذيرش 

مسوولیت در سازمان هاي اقتصادي ختم نمي شود.
اگر اظهارنظرهــاي نیروهاي سیاســي را از ابتداي 
انقالب تا امروز دسته بندي كنیم، عموماً به چند سرفصل 
مشترك ختم مي شود؛ ضديت با بازار، عرضه رايگان يا 
مجاني خدمات دولتي، مســکن رايگان، انرژي رايگان 
يا ارزان، ســهمیه بندي ارزاق عمومي، بانك بدون بهره، 
خودكفايي، ضديت با تجارت آزاد، سركوب قیمت، اقتصاد 
تحت كنترل و مواردي از اين دست، جزو سرفصل هاي 
مشــترك همه گروه ها و احزاب سیاسي در ايران است.

سیاستمداران ما دنبال ايجاد كشوري محصور و محدود 
هستند و نیازي به مراوده با جهان نمي بینند. دنبال اين 
هستند كه اقتصاد را كامالً تحت كنترل خود قرار دهند. 
بخش خصوصي در ذهنیت آنها جايي ندارد . طرفدار هیچ 
رابطه اي با ديگر كشورها نیستند و معتقدند مذاكرات با 
كشــورهاي ديگر بايد تعطیل شود و وزارت خارجه هم 
نداشته باشیم. همان سفیر و فرستاده كافي است. دنبال 
اين هستند كه ايران كشوري خودكفا باشد و هرچه تولید 
كنیم، خودمان هم مصرف كنیم و صادراتي در كار نباشد. 

قیمت ها به دستور استانداران و فرماندهان يا قضات تغییر 
كند. بانك ها و بنگاه ها كامالً در اختیار سیاســتمداران 
باشد. سیاستمداران در مصاحبه هاي خود همواره به اين 
مسائل به عنوان برنامه هاي اصلي خود اشاره مي كنند و 
خواستار اجرايي شدن آنها هستند. اما اين يك واقعیت 
اســت كه در مقام عمــل، هیچ كدام از اين شــعارها و 
آرزوهاي سیاسي قابلیت اجرا ندارد. كشوري كه دنبال 
خودكفايي اســت، سرنوشتي بهتر از كوبا و كره شمالي 
پیدا نمي كند. كشوري كه اقتصاد متمركز با برنامه ريزي 
دولتي مي خواهد، سرنوشــتي بهتــر از اتحاد جماهیر 
شــوروي پیدا نمي كند و كشوري كه دانش اقتصادي را 
به سخره مي گیرد، فرجامي بهتر از ونزوئال نخواهد داشت.

نکته عجیب اين است كه گروه هاي سیاسي در ايران در 
هر زمینه اي اختالف نظر داشته باشند، در زمینه اقتصاد 

شــبیه هم فکر مي كنند و ممکن است در ديپلماسي و 
فرهنگ و سیاست، اختالف نظر جدي وجود داشته باشد 
اما در راهبردهايي كه اقتصاد را به وضع فعلي رسانده، به 
میزان زيادي به هم نزديك اند. مثالً تفاوت زيادي میان 
ديدگاه اصولگرايان و اصالح طلبان در زمینه قیمت گذاري 
وجود ندارد. هر دو گروه در زمینه نقدينگي و تورم باور 
يکســان دارند. ضديت با قواعد بــازار جزو اصول هر دو 
جريان اســت و از همه مهم تر اينکه هم اصولگرايان و 
هم اصالح طلبان به تیول داري و نوچه پروري باور دارند 
و زماني كه سکان قدرت را در دست مي گیرند، مديريت 
ســازمان هاي اقتصادي را مثل نقل و نبات میان رفقاي 

خود تقسیم مي كنند.
 صفحه تلگرامي محسن جاللپور 
رئیس سابق اتاق بازرگاني

ذهن آشفته سياستمداران و نوچه پروري در اقتصاد ايران
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ســاعت 24 - در دهــه 1390 يعني از 
1390 تا 1400 ســه رئیس دولت با ســه 
گرايــش گوناگــون مطابق قانون اساســي 
نظام سیاســي ايران تالش كرده اند اقتصاد 
ايران را رونق دهند و راه را براي رفاه مادي 
شهروندان فراخ سازند. با اين همه و با وجود 
همه شعارها، وعده ها و هزينه كردن هزاران 
هزار میلیارد تومــان و صدها میلیارد دالر، 
حاال وضــع و روز ايرانیان به گونه اي شــده 
كه مديران اداره كننده كشور نیز ناچارند به 
وخامت آن اعتراف كنند و به شهروندان امید 

دهند روزگار خوب خواهد شد.
در ســتون نقــد روز جهــان صنعــت 
اضافه شــده اســت: »در همیــن چند ماه 
فعالیت دولت سیزدهم  از  تازه سپري شــده 

شعارهاي دهان پركني داده شده كه اقتصاد 
را اينگونه از چاهي كه روحاني برايش كنده 
بود بیــرون مي آوريم و چنیــن مي كنیم و 
چنان مي كنیــم. هــواداران افراطي دولت 
سیزدهم كه بیشتر از بغض دولت پیشین با 
اين دولت دوستي نشان مي دهند نیز بي ترمز 
پیش رفته و با برجســته كردن آمارهايي از 
رشــدهاي بخش هاي اقتصــادي ذهن ها را 
گمراه مي كنند و به چشم گردانندگان كشور 
نیز  خاك مي پاشند.مديران دولت سیزدهم 
بــدون اينکه توجه كننــد دولت يك كلیت 
واحــد اســت و بايد همه اعضــاي دولت با 
هماهنگي و انسجام كلیت اقتصاد را به پیش 
راننــد هر كدام از كامیابــي در جزيره خود 
ســخن مي گويند. اما برخي از واقعیت ها بر 

زبان مديران جاري نشــود و شايد مسووالن 
نهادهاي قدرت نیز آنها را در البه الي حرف ها 
و نوشته هاي مرداني كه در بخش خصوصي 
مســوولیت دارند نمي شنوند. به طور مثال و 
بر اســاس نوشــته رئیس اتاق تهران كه در 
سايت اين اتاق منتشر شده دو آمار گوناگون 
از دو بخش اصلي اقتصاد ارايه شده است كه 
ناراحت كننده است. آماري كه او از وضعیت 
بانکداري داده و بــا صراحت تاكید مي كند 
»مطابق با آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت 
اقتصاد گزارش اخیر وزارت امور اقتصادي و 
دارايي از صورت هاي مالي بانك هاي دولتي 
در ســال هاي 1398 و 1399 نشان دهنده 

زيان انباشته گسترده اين بانك هاست.«
اما آمار ارايه شــده از ســوي خوانساري 

بــازار كاالهــاي موادغذايــي در ايــران در 
بحراني تريــن وضعیت قرار گرفته اســت. نهاد 
دولت و ساير نهادهاي حکومتي بر اراده سیاسي 
خود در مسیر تثبیت قیمت مواد غذايي استوار 
ايستاده اند و با انواع بخشــنامه ها و نیز دستور 
عمل هــا راه را براي تثبیــت قیمت ها باز نگه 
مي دارند. دولت نیز امیدوارانه از كاهش شــتاب 
نرخ تــورم در ماه هاي آينده ســخن مي گويد 
و بــاور دارد با اين روش هاي منسوخ شــده در 
اقتصاد امروز دنیا مثــل جلوگیري از صادرات ، 
قیمت گــذاري دســتوري و ناگزيــر كــردن 
تولیدكنندگان به رعايت قیمت هاي دستوري و 
حتي فروش كاال زير قیمت تمام شده مي تواند 
بازار كاالهاي اساسي را ساماندهي كند و میوه 

خود را بردارد.
اما اكنون برخي رخدادها و خبرهاي منتشرشده 
نشان مي دهد اين امیدواري دولت بر اعمال اراده 
سیاســي از دو سو با تهديد جدي و غیرسیاسي 
روبرو شده است و اگر اين تهديدها راهشان بسته 
نشود در آينده بازار مواد غذايي با بن بست واقعي 
و سردرگمي بزرگ روبرو خواهد شد. سرچشمه 
اصلي در بن بست احتمالي بازار مواد غذايي تله 
تقاضاي موثر است. به اين معنا كه شتاب رشد 
قیمت موادغذايي به رغم همه سخت گیري هاي 
دولت از شــتاب افزايش قابل تصرف و قابل نقد 
شدن در بازار مواد غذايي فراتر رفته است . نتیجه 
اين عدم تعادل كاهش قدرت خريد شهروندان و 
كاهش مصرف چشمگیر برخي كاالهايي است 

كه نخوردن آنها در بلندمدت به جسم شهروندان 
كشور آسیب جدي مي زند و از میانگین وضعیت 
جســمي جهان پس مي افتیم. كاهش مصرف 
اجباري گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ و برنج و 
شــیر و ماست و كره و پنیر پس از سپري شدن 
كمتــر از دو ماه در تحوالت رخ داده و نرخ تورم 
چشمگیر تولید شیر و گوشت و مرغ و تخم مرغ 
را به وضعیت ناراحت كننده اي انداخته اســت. 
دولت و وزارت جهاد كشاورزي چند هفته پیش 
وعده دادند به مرغداران منابع ريالي تازه تزريق 
خواهنــد كرد تا بتوانند خــوراك طیور خود را 
تهیه كنند و نیز وعــده دادند تولیدات مازاد بر 
نیاز مصرف را با قیمت هاي مناســب خريداري 
مي كننــد. آيا دولت مي تواند منابــع اين كار را 

براي صنعت دامداري ، صنعت مرغداري ، صنايع 
لبنیات و صنايع وابسته به آرد گندم تامین كند؟ 
بديهي اســت اين كارها از توانايي دولت است و 
به همین دلیل است كه دامداران ديروز در برابر 
وزارت جهاد كشــاورزي تجمعي صنفي برگزار 
كردند. حاال شهروندان ايراني بدون اينکه قصدي 
داشته باشند و از ســر ناگزيري و استیصال به 
سیاستمداران درس اقتصادي مي دهند و يادآور 
مي شوند اقتصاد يك كل واحد است و نمي توان 
با اراده سیاسي هرگاه هر بخش را كه خواستند 
مهار كنند و به میل خود بچرخانند. خطري كه 
از اين ناحیه كسب وكار ايرانیان را تهديد مي كند 
بسیار خطرناك است و عالوه بر انتقام خاموش 

مي تواند به پیامدهاي ناشناس منجر شود.

كاهش قدرت خريد باتالق توليد شده است 

آمار تلخ از سوي بخش خصوصي

انتخاب سردبیر
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درباره صادرات بســیار تلخ است . او نوشته 
است: »گزارش هاي رســمي نشان مي دهد 
صادرات كاال و خدمات ايران در سال 1390 
و به قیمت هاي ثابت سال 1395 حدود 253 
هزار میلیارد تومان بوده كه در ســال1400 
به 222هزار میلیارد تومان كاهش پیدا كرده 
كه رقمي كمتر از سال1390 است. میانگین 
رشد واقعي ســاالنه صادرات كاال و خدمات 
طي سال هاي 1390 تا 1400 منفي 1/29 
درصد بوده است.بحث صادرات يك موضوع 
اساســي بوده و اگر قرار است كشور توسعه 
پیدا كنــد، قطعا بايد به اين موضوع اهمیت 
بیشــتري بدهیم.« به نظر مي رســد دولت 
ســیزدهم نبايد بدون دقت كارشناسانه آمار 
دهد و توجه داشــته باشــد امیدوارسازي 
بــا ارايه آمارهــاي غیرواقعي آســیب هاي 
بیشتري دارد ازجمله كاهش ضريب اعتماد 

عمومــي به اطالعات رســمي. اين وضعیت 
موجب مي شود شــهروندان حتي جايي كه 
بايد به كمك نهادهــاي قدرت بیايند نیز با 

استناد به وعده هاي محقق نشده و آمارهاي 
غیركارشناسانه پاي در اين راه ننهند.«

ساعت 24

ســاعت 24 - والديمیــر پوتین در هنگامه 
جنگي كــه در اوكرايــن راه انداخته و ناامني 
در میان شــهروندان جهاني را ژرف و گسترده 
مي كنــد، به تهران مي آيد تــا به همراه رجب 
طیب اردوغان درباره مسائل سوريه تبادل راي 
كنند. سفر رهبر بالمنازع روسیه به تهران تنها 
چند روز پس از ســفر جو بايدن به اســرايیل 
و عربستان ســعودي از نظــر كســاني كه هر 
موضوعي را از چشــم ســتیزندگان با آمريکا 
دنبال مي كنند سفر پوتین به تهران به خودي 
خود داراي اهمیت راهبردي است.واقعیت اين 
است كه اكثريت شهروندان ايراني نگاهشان به 
روسیه امروز و تحت قیمومیت والديمیر پوتین 
و باندهــاي مافیايي نزديك به او ناخوشــايند 
اســت و باور دارند اگر ايران به جاي روسیه با 
آلمان اتحاد راهبردي داشت براي اقتصاد ايران 
و حال و روز كشور فايده بیشتري داشت. گروه 
پرشماري از كارشناسان اقتصادي و سیاسي كه 
در نهادهاي قدرت جايي ندارند نیز روســیه را 
رقیب غیراخالقي ايران در اقتصاد مي دانند.اين 
گروه مي گويند روسیه با ترفندهاي درازمدت 
ايران را از غرب دور نگه داشــت تا بتواند بازار 
انرژي اروپا را به طور انحصاري در اختیار بگیرد 
و در همیــن هنگامــه از اين اســتیال بر بازار 
انرژي اروپا استفاده كند. گروه هاي سیاسي كه 
دوستي راهبردي با روسیه را براي ايران مفید 
نمي داننــد مي گويند دو كشــور كه اقتصادي 
مشــابه دارند و در بازارهاي جهاني نفت ، گاز، 

پتروشیمي ، فوالد، قیر و… رقیب هم هستند 
بايد مناسبات عادي داشته باشند چون تجارت 
بین دو كشــوري با مشــابهت ايران و روسیه 

سخت است.
اما دوستان ايراني روسیه پوتین براي راهبرد 
درازمدت دوســتي با روســیه استدالل خود را 
دارند. آنها باور دارند نظام سیاســي ايران بايد 
بر نظام سیاسي غرب پیروز شود تا ايرانیان مزه 
آســايش و آرامش را بچشــند و آمريکاستیزي 
رســالت نهايي آنها اســت. با توجه به اينکه در 
شــرايط فعلي و ادامه شرايط و مناسبات توزيع 
قــدرت در جهان، آمريکا و غرب به زودي نابود 
نمي شــوند و بنابراين جنگ و جهاد علیه غرب 
درازمدت است و با كشوري كه همین ديدگاه را 

دارد و با ذات غرب خصومت دارد و نیز كشوري 
اســت كه از نظر داشــتن تجهیــزات نظامي 
پیشرفته در نوك قله نظامي گري ايستاده، بايد 
پیمان راهبردي داشته باشیم. اين يك استدالل 
بر پايه دركي از مناســبات قــدرت در دنیاي 
امروز و آينده اســت و براســاس اصول انديشه 
ضدآمريکايي چندان هم بیراه نیست. اما پرسش 
اين اســت كه ضرورت خصومت ابدي با آمريکا 
و غرب چیســت و آيا شهروندان ايراني به ويژه 
نســل جوان ايراني هم اين انديشه را دارند؟ به 
نظر مي رسد مي توان با نظرسنجي از شهروندان 
در اين باره به نتايج قطعي رسید كه آيا بايد تا 
ابد با غرب ســتیز كنیم يا مي توان در يك دوره 

میان مدت راهبردها را دگرگون كرد.

مشاركت راهبردي با روسيه يعني نبرد دائمي با آمريكا

انتخاب سردبیر
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با وجود همه اختالفات و تنش هاي جناحي 
داخلي، از آغاز بحران هسته اي در سال 1382 
تاكنون، سیاســت حاكمیتي نظــام در دولت 
جناب عالي و آقايان خاتمــي و احمدي نژاد و 
روحاني بر حل مسالمت آمیز بحران هسته اي 
از طريق ديپلماسي بوده و از آغاز توافق برجام 
در دولت آقاي روحاني تا به امروز هم سیاست 
حاكمیتي برمبناي تــالش براي حفظ برجام 

استوار بوده است.
با توجه بــه فتواي مقــام معظم رهبري 
در مــورد حرمت ســالح هاي هســته اي و 
اطمینان  كشــتارجمعي، قدرت هاي جهاني 
دارند كــه ايران بمــب هســته اي نخواهد 
ســاخت. با وجود اين بلوك غرب به رهبري 
آمريکا، موضوع هســته اي را به عنوان ابزاري 
كارآمد در دستور كار حفظ كرده، اقیانوسي 
از تحريم ها علیه ايــران اعمال كرده، در 20 
سال گذشــته صدها میلیارد دالر به اقتصاد 
ايران ضربه زده، به وحشت همسايگان علیه 
ايران دامن زده، بهانه تقويت روابط اسرايیل 
با كشــورهاي عربي قرارداده و قس علي هذا. 
بنابرايــن اســتراتژي ايران بايــد ختم اين 
دستاويز باشــد.به فرض احیاي برجام، بدون 
توجه به يك واقعیت نانوشته، تضمیني براي 
پايداربودن اين توافق وجود نداشته و نخواهد 
داشــت، اعم از اينکــه رئیس جمهور آمريکا 
يك دموكرات باشــد يــا جمهوري خواه. آن 

واقعیت هم اين اســت كه آمريکا در دوران 
رياست جمهوري اوباما سیاست تعامل با ايران 
را با قصد رفع تشنجات در روابط با ايران در 
دستور كار داشــت و امیدوار بود كه با نشان 
دادن حســن نیت در مورد برجام، بتواند در 
اين مسیر موفق شود. چون به موجب برجام، 
غني سازي و آب سنگین ايران پذيرفته شد، 
تحريم هاي هسته اي برداشته شد، میلیارد ها 
دالر مطالبات ايران وصول شد، شرايط خروج 
كامل ايران از فصل هفت منشــور سازمان به 
عنــوان تهديد صلح و امنیــت جهاني فراهم 
شــد، ســوئیفت و روابط بانکي ايران با دنیا 

عادي شد و...
منتها بعد از برجام، به ويژه در دوران ترامپ 
و خروج او از برجام، تنش ها در منطقه افزايش 
يافت. در شــرايط فعلي هم درصورت احیاي 
برجام، فرضیه ايران بايد بر اين مبنا باشد كه 
چنانچه چنین شرايطي استمرار يابد، باز هم 
برجــام پايدار و دايمي نخواهــد ماند چون با 
وجود اتهامات روزمــره، آمريکا و بلوك غرب 
اطمینان دارند كه ايران بمب هسته اي نخواهد 
ساخت و تصورشان اين است كه با خروج ايران 
از برجام، هر شش قطعنامه شوراي امنیت در 
دوران رياســت جمهوري آقــاي احمدي نژاد 
احیا خواهد شــد و طبق قطعنامه هاي مذكور 
غني ســازي و آب ســنگین ايران غیرقانوني 
شــده ضمن اينکه اجراي پروتــکل الحاقي و 

دسترســي هاي نامحدود به آژانس براي ايران 
الزامي خواهد شد. عالوه بر آن 1500 تحريم 
دوران ترامپ، تحريم هاي بیشتر علیه ايران هم 
اعمال خواهد شد و از نظر افکارعمومي جهان 
هم توپ در زمیــن ايران خواهد بود.انتخابات 
كنگره آمريــکا، جنگ اوكراين و مشــکالت 
اقتصادي داخلي آمريکا؛ مســائل اصلي دولت 
بايدن است و موضوع ايران يك اولويت نیست. 
هرچه به انتخابات آمريکا نزديك تر شويم، كار 
دولت بايدن براي پیوستن به برجام سخت تر 
خواهد شــد. چنانچــه جمهوري خواهان در 
انتخابات پايیز كنگره به اكثريت دست يابند، 
احتماال شــرايط دولت بايدن بهتر نمي شود.

برجــام نه حالل همه مشــکالت اقتصادي و 
سیاســي ايران اســت و نه بي تاثیر در بهبود 
روابــط خارجي و مشــکالت اقتصادي. محور 
تــالش دولت بايد براســاس حل مشــکالت 
اقتصادي و توســعه اقتصادي و صنعتي ايران 
باشــد. برجام را بــه مثابه بنزيــن براي يك 
اتومبیــل بايــد درنظر گرفــت، اتومبیلي كه 
موتور آن اقتصاد غیردولتي و محوريت بخش 
خصوصي اســت، چرخ هاي آن روابط مناسب 
خارجي اســت و رفع فقر و فساد و بیکاري و 
تورم و... هم اجزاي اساسي ديگر اين اتومبیل 
هســتند. بنابراين در مــورد اهمیت برجام نه 

اغراق و نه اغماض.
سید حسین موسويان - دنیاي اقتصاد

يادآوري به رئيس جمهور 
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رشــد تورم در اكثر كشورهاي جهان به 
چالش اصلي اقتصاد جهاني و البته كشور 
ما بدل شده است. عوامل اصلي اين رشد، 
شیوع كرونا در ســال هاي گذشته، جنگ 
روسیه و اوكراين و افزايش قیمت انرژي در 
جهان هستند. يك سوم كشورهاي اروپايي 
كه در سال هاي گذشــته تورم 2درصدي 
داشــته اند، امسال تورمشان دورقمي شده 
و تورم آمريکا هم به 6/ 8درصد رســیده 
است كه يك ركورد 40ساله در اين كشور 
محسوب مي شود. در اين بین بانك جهاني 
در گزارشي پیش بیني كرده است كه روند 
رشــد تورم و كمبود كاالهاي اساسي در 
بســیاري از كشــورها ادامه داشته باشد و 
حتي در برخــي از مناطق جهان از جمله 
كشورهاي فقیر باعث بي ثباتي شود. عالوه 
بر اين نگراني ديگر بانك جهاني از افزايش 
تورم اين اســت كه برخي از كشــورهاي 
ســرمايه داري با افزايش نــرخ بهره باعث 
ركود در اقتصاد جهاني شــوند و هشــدار 
داده اســت كه كشــورها تجربه 1970 را 
در نظر داشته باشند كه بانك هاي مركزي 
بــا افزايش نرخ بهره يــك ركود جدي در 
اقتصاد دنیا ايجاد كردند و پیشنهاد كرده 
اســت كه به جــاي افزايش نــرخ بهره از 
ساير ابزارهاي تنظیمي براي كنترل تورم 
استفاده كنند؛ از جمله اينکه اجازه دهند 

بانك ها پول بیشتري را وارد زنجیره عرضه 
كننــد و بتوانند با افزايش عرضه از رشــد 

تورم جلوگیري كنند.
در ايران هم ما به تبع رشد تورم جهاني و 
همچنین تورم داخلي كه چند سالي است 
درگیر آن هستیم، شاهد رشد تورم در ماه 
گذشته بوده ايم. اگرچه در ماه هاي پاياني 
سال1400 و دوماه ابتدايي سال )فروردين 
و ارديبهشت( تورم به 38/7درصد رسید و 
كمي كاهــش يافت؛ ولي در خرداد دوباره 
تــورم 2/ 13درصد نســبت بــه ماه قبل 
)تورم نقطه به نقطه( رشــد داشته است. 
البته اين رشــد تورم بهانه اي شــد براي 
مخالفان حذف ارز ترجیحي 4200توماني 
و پرداخت يارانــه نقدي تا اعالم كنند كه 
عامل اصلي تورم اصالحات اقتصادي دولت 
بوده است. اما بايد بدانیم كه اگرچه حذف 
ارز 4200توماني در رشد تورم تاثیر داشته، 
ولي تنها عامل نبــوده و داليل ديگري از 
جمله رشد پايه پولي و نقدينگي در پايان 
ســال1400، افزايــش قیمت  هاي جهاني 
كاالهاي اساســي و كاهش امید به حل و 
فصل پرونده صلح آمیز هسته اي هم نقش 
مهمي داشته است. آشــفتگي مالي نظام 
بانکي: گزارش اخیر وزارت امور اقتصادي و 
دارايي از صورت  هاي مالي بانك هاي دولتي 
در سال هاي 1398 و 1399 نشان دهنده 

زيان انباشته گسترده اين بانك هاست. زيان 
اين بانك هــا 816هزار میلیارد ريال يعني 
81هزار میلیارد تومان برآورد شــده است 
كه نشان مي دهد بخشــي از اين بانك ها 
مشــمول ماده141 قانون تجارت هستند 
و بايد نســبت به برگزاري مجمع عمومي 
و تعیین تکلیف آنها اقدام شود. همچنین 
در اين گــزارش به داليل اصلي ايجاد اين 
زيان انباشــته هم پرداخته شده كه شامل 
مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارايي  ها، 
وجود پرشــمار امالك مازاد، بازده بسیار 
و  وابسته، سوءمديريت  پايین شركت هاي 
اداره سیاسي و منطقه اي شركت ها، وجود 
مطالبــات غیرجاري و فســاد در اداره 
بانك ها است. ازآنجاكه مي  دانیم قسمت 
بزرگي از ســرمايه گذاري  هاي جديد در 
كشــور از طريق بانك ها انجام مي شود، 
بنابراين سالم ســازي فعالیت  هاي بانکي 
از وظايف مهمي اســت كــه دولت بايد 
نسبت به آن اقدام كند. سامان دادن به 
وضعیت نظام و سیســتم بانکي كشور و 
تغییر ريل بانك ها از بانك داري به جاي 
بنگاه داري بیش از يك دهه اســت كه 
مطرح شــده اما هنوز به نتیجه نرسیده 
است كه امیدواريم در اين دولت شاهد 

آن باشیم.
مسعود خوانساري- اتاق بازرگاني تهران

چالش هاي اساسي اقتصاد
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در آغاز به وعده هاي ناظر بر رابطه میان دولت 
و بازار اشاره مي كنیم كه تناقض   هاي آن بارز و در 
عین حال معنادار اســت. رئیس دولت در قامت 
كانديدا وعــده مي دهد كه دولت در بازار دخالت 
نکــرده و آن را به مردم واگــذار خواهد كرد؛ اما 
همزمان مي گويد، دولت نظارت بر بازار را افزايش 
خواهد داد، گراني كاالها در بازار را كنترل خواهد 
كــرد و به اصــالح نظام قیمت گــذاري خواهد 
پرداخت. ظاهــرا همه اين اقدامات، در چارچوب 
واگذار كردن بازار به مردم و عدم دخالت دولت در 
آن صورت خواهد گرفت. اين تناقض، آشکارا نشان 
مي دهد كه كانديــداي آن زمان و رئیس جمهور 
فعلي و به طريق اولي، مشــاوران اقتصادي وي، 
تصور روشــني از نظام بازار و  سازوكار قیمت ها 
در آن نداشــته   اند و طرفه اينکه سخناني از اين 

دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از 
بر سر كار آمدن دولت سیزدهم، به تواتر از سوي 
رئیس دولت و وزراي اقتصادي تکرار شده است 

و مي شود.
وعده ديگر، رفع وابستگي كاالهاي اساسي به 
نرخ ارز اســت؛ به طوري كه با نوسانات نرخ ارز، 
قیمت كاالهاي اساســي تحت تاثیر قرار نگیرد. 
واقعیت اين است كه قیمت بسیاري از كاالهاي 
اساســي، متاثر از قیمت نهاده هايي است كه از 
خارج وارد مي شــود و طبیعتا قیمت آنها تابعي 
از نرخ ارز اســت. حال پرسش اين است كه رفع 
وابســتگي قیمت اين كاالها به نــرخ ارز چگونه 
ممکن اســت؟ آيا تمام نهاده هاي موردنیاز براي 
تولیــد كاالهاي اساســي را مي تــوان در داخل 
تولید كرد؟ تالش در اين جهت چه توجیهي به 

لحاظ صرفه اقتصادي دارد؟ كدام مطالعه جدي 
اقتصادي در اين خصوص انجام شــده است كه 
بتوان بر مبناي آن سیاست گذاري كرد؟ معضل 
نرخ ارز كه در كشور ما بیش از چهار دهه    قدمت 
دارد، اساسا و نهايتا به سیاست هاي مالي و پولي، 
كسري بودجه و افزايش نقدينگي برمي گردد. با 
سركوب بازار ارز نمي توان نرخ ارز را كنترل كرد؛ 
همچنان كه با ســركوب قیمت ها در بازار كاالها 
و خدمــات نمي توان با تورم مقابلــه كرد. يکي 
از وعده هــاي معروف يك ســال پیش كانديداي 
رياست جمهوري، نصف كردن نرخ تورم در وهله 
نخست و تك رقمي كردن آن در مرحله بعد بود. 
اما آنچــه در اين نزديك به يك ســال در عمل 
مي بینیم، تداوم و حتي افزايش نرخ تورم اســت 
كــه قدرت خريد اكثريت قريب به اتفاق مردم را 

وعده هاي بي فرجام 

آرزوي هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم بردبار 
و ستم كشیده تاريخ معاصر اين است كه از مدار 
توســعه نايافتگي بیرون بیايد و شاهد روزهايي 
شــاد و پیروز در بخش كسب وكار شهروندان و 
نیز به درآمد رساندن ثروت هاي طبیعي خويش 
باشد. بدبختانه ايرانیان امروز به داليل گوناگون 
از اين روزها كمتر مي بینند و بیشتر مي خوانند 
و مي شنوند كه رقباي ايران در نفت مثل عراق 
و در گاز مثل قطر با ســرمايه گذاري غول هاي 
نفت جهان با شتاب از ايران عبور كرده و جاي 
ايران در بــازار انرژي را تنگ وتنگ تر مي كنند. 
در اين روزها اما از سوي وزارت نفت خبرهايي 
منتشر مي شود كه البته در ظاهر خوشايند است 
و نشــان مي دهد قرار است اتفاقي در شکستن 
يخ ســرمايه گذاري به اغما رفته نفتي رخ دهد 
اما واقعیت اين اســت كه خبرهاي منتشرشده 
از سوي ديگر اين نگراني را پديدار مي كند كه 
شــايد خبرهايي را كه مي خوانیم لباس عمل 
نپوشــند. به طور مثال خبر سرمايه گذاري 40 
میلیارد دالري گازپروم روســیه در میدان هاي 
نفتي ايران در حالي كه شــايد خرسندكننده 
باشــد اما با توجه به سابقه فعالیت گازپروم در 
ايران نگران كننده نیز هست. در سال 139 بود 
كه خبرگزاري تسنیم نزديك به جبهه سیاسي 
اصولگرايان كه روزانه ده ها خبر علیه آمريکا تولید 
و منتشــر مي كند، در يکي از معدود خبرهاي 
»ضد روسیه« خود نوشــت: »گازپروم روسیه 
اطالعات نفتي ايران را به نفع رقیب ايران يعني 

عراق سرقت كرده است. شركت گازپروم روسیه 
با امضاي تفاهم نامه اي با شركت ملي نفت ايران 
روي میدان آذر مطالعه كرد اما اطالعات ايران 
را براي توسعه میدان نفتي رقیب ايران به خاك 
عراق برد و قرارداد توسعه میدان بدر را با عراق 
امضا كرد. اين شركت نفت و گاز روسیه در سال 
1390 و زماني كه مطابق تعهدش بايد قرارداد با 
ايران را امضا مي كرد زير همه چیز زده و حاضر به 
امضاي قرارداد نشد.«  نگارنده در همان روزها در 
روزنامه ابتکار نوشتم »اين رخداد ناراحت كننده 
نشان مي دهد ايرانیان به اين دلیل كه رهبري 
روسیه شعار ضدآمريکايي مي دهد و با ايران نیز 
همسايه است و ايران نیز با سیاست هاي آمريکا 
تضاد دارد نبايد به اين كشور اعتماد كند و اين 

به ويژه در دادوستد نفت و گاز نبايد اتفاق بیفتد.
پیش از آن نیز در سال 1386 در روزنامه دنیاي 
اقتصاد با تیتر »رقیب ما، رفیق ما نمي شود« به 
مديران ارشد دولت وقت احتمال رفتار نادرست 
گازپروم را يادآوري كرده و نوشته بودم »ايران و 
روسیه داراي ذخاير غني نفت و از صادركنندگان 
بزرگ نفت به حســاب مي آينــد و در تولید و 
صادرات نفت رقیب هستند و نمي توانند رفیق 
هم باشند.« توصیه هاي نگارنده و شمار ديگري 
از كارشناسان اقتصاد سیاسي درباره احتیاط در 
همکاري با گازپروم نتیجه نداد و بار ديگر در دي 
ماه 1387 يادآور شدم »گازپروم روس، رقیب 
ايران است و اتحاد استراتژيك با اين شركت 
بدون توجه به همه گوشه ها و كنارهاي مساله 
به منفعت ملي نیست.« حاال در شرايطي كه 
گازپروم در تله تحريم قرار گرفته است و هر 
روز از اعتبارش براي فروش و صادرات كاسته 
مي شود دعوت از اين شركت و عقد قرارداد 
با اين شركت بدسابقه بايد با احتیاط كامل 
انجام شود. نوشته حاضر به هیچ صورت به 
مساله نگاه سیاسي ندارد و تنها و تنها از زاويه 
ديد اقتصادي به اين قــرارداد نگاه مي كند 
و تاكید چندباره دارد كه هیچ شــركتي در 
دنیــا اطالعات خود را در اختیار رقیب خود 
 قــرار نمي دهد. چنــد بار بايــد گازپروم را 

آزمايش كنیم.
 محمدصادق جنان صفت
 روز نامه جهان صنعت

اطالعات نفت و گاز ايران را به گازپروم ندهيد

انتخاب سردبیر
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به شــدت كاهش داده و موجــب افزايش فقر در 
سطح جامعه شده است.

از وعده هاي فاقد مبناي منطقي به جهت علمي 
و عملي، مي توان به وعده تولید چهار میلیون واحد 
مسکوني در چهارسال و ايجاد يك میلیون شغل 
در هر سال اشــاره كرد. اين وعده ها در وضعیت 
فعلي كشــور ما كه تحت تحريم هاي كمرشکن 
اســت و به همیــن دلیل و همچنیــن به دلیل 
مداخالت بي   رويه دولت در همه بازارها، ريســك 
ســرمايه گذاري در فضاي كســب وكار به شدت 
باالست، چیزي جز شعار نمي توانست باشد و در 
مدت يك سال گذشته هم ديديم كه عمال چنین 
بود. مشکل بزرگ و اساسي دولت سیزدهم، مانند 
اغلب دولت هاي پیشین فقدان رويکرد منسجم 
و مبتني بر نگاه كارشناسي بر مسائل است. اين 
مشکل عمدتا از آنجا ناشي مي شود كه از صدر تا 
ذيل مسووالن اين دولت، علنا اذعان دارند كه به 

تعهد، اولويت مي دهند و تخصص تحت   الشعاع آن 
قرار دارد. اولويت دادن به تعهد، توجیه منطقي و 
عقاليي ندارد؛ چرا كه پذيرفتن مسوولیت بدون 

داشــتن تخصص الزم براي آن، به معناي واقعي 
كلمه، عین بي   تعهدي اخالقي است.

موسي عني نژاد

ســاعت 24 - استان سیســتان و بلوچستان 
همچنان در صدر استان هايي قرار دارد كه بیشترين 
دانش آموزان از تحصیل باز مي مانند. براساس اعالم 
اداره كل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
بیــش از 42 هزار دانش آمــوز به داليل مختلفي 
از جمله فقر فرهنگــي و اقتصادي، كودكان كار، 
پراكندگي و سخت گذر بودن مناطق و روستاها در 
اين استان ناخواسته از تحصیل بازمانده اند. اين آمار 
جداي از 106 هزار نفري است كه به صورت خود 
خواســته ترك تحصیل كرده اند. هرچند عبارت 
ترك تحصیل خود خواســته نیز متأثر از داليلي 
چون ازدواج زودهنگام، اجبار به كار، مشــکالت 

اقامت اتباع بیگانه در ايران و... است.
»حســینعلي میرعبدي«، مديركل آموزش و 
پرورش سیستان و بلوچستان عوامل متعددي از 
جمله فقر فرهنگي و اقتصادي، پراكندگي و سخت 
گذر بودن راه هاي روستاها، كمبود امکانات و فضاي 
آموزشي، سیل مهاجرين از كشورهاي همسايه و... 
را از داليل تعداد زياد بازماندگان از تحصیل مي داند 
و مي گويد: در كل كشور 980 هزار و 871 بازمانده 
از تحصیل شناسايي شــده اند كه 15 درصد اين 
جمعیت در سیستان و بلوچستان هستند. سرانه 
فضاي آموزشي در اســتان به ازاي هر دانش آموز 
3.2 مترمربع است كه با میانگین كشوري فاصله 
معناداري دارد.وي تعداد زياد بازماندگان از تحصیل 
را از مهم ترين مشــکالت پیــش روي آموزش و 
پرورش سیســتان و بلوچستان عنوان مي كند و 
مي افزايد: مساله ترك تحصیل با افراد جامانده از 

تحصیل دو مقوله جداست اما اين آمار در استان 
به صورت يکجا بیان مي شود كه اين موضوع سبب 
شده تعداد بازماندگان از تحصیل رقم بزرگي باشد. 
در واقع در بحث ترك تحصیل براي فرد امکانات 
آموزشي ايجاد شده اما خود فرد به داليلي از ادامه 
تحصیل انصــراف داده اما جاماندن از تحصیل به 
معناي در دسترس نبودن امکانات آموزشي است. 
البته ما با توســعه مدارس شــبانه روزي و طرح 
روســتا مركزي در تالشــیم تعداد بازماندگان از 
تحصیل را كاهش دهیم و اغلب افرادي كه ترك 
تحصیل كرده انــد را دوباره به مدارس بازگردانیم.

فقر، بیکاري، كمبود كالس هاي درس، تعصبات 
خانوادگي، كودك همسري، نبود مدرسه، نداشتن 
شناسنامه و... همگي دست به دست هم داده اند تا 

سیستان و بلوچستان كه عنوان جوان ترين استان 
كشور را يدك مي كشــد ركورددار بازماندگان از 
تحصیل در كشــور هم باشد. كودكاني كه گاهي 
بــه دلیل فقر مالي و نبــود امکانات عطاي درس 
خواندن را به لقايش بخشیده اند و حاال براي كمك 
به خانواده، كاركردن و ســوخت بري را جايگزين 
تحصیل كرده اند.اين همه ماجرا نیست برخي به 
دلیل نبودن مدرسه در مقاطع باالتر در روستايشان 
و عدم امکان رفتن به روستاهاي اطراف، كمك به 
درآمدزايي خانواده و نداشتن شناسنامه از دنیاي 
مدرسه خداحافظي مي كنند. البته داستان براي 
دختران ايــن ديار جور ديگري رقــم مي خورد. 
برخي از آنها بــه دلیل ازدواج زود هنگام به جاي 
مدرسه راهي خانه بخت مي شوند. رسولي زاده يکي 
از معلمان روستايي در شهرستان راسك كه بارها 
شاهد بوده دانش آموزانش با چشمي گريان براي 
همیشه از مدرسه خداحافظي كرده اند به »ايران« 
مي گويد: اينجا همیشــه با مشکالت و كمبودها 
مواجه هســتیم اما در دوران كرونا اين كمبودها 
پررنگ تر و ترك تحصیل بیشــتر شد. برگزاري 
كالس هــاي آنالين در روســتاهايي كه اينترنت 
نداشته و خريد تبلت و موبايل براي دانش آموزان 
ممکن نبوده امري محال است براي همین ما در 
اين مدت تالش كرديم بــا برگزاري كالس هاي 
حضوري با فاصله زماني مشخص كاري كنیم كه 
هیچ دانش آموزي از تحصیل جا نماند اما باز هم 

خیلي ها ترك تحصیل كردند.
روزنامه ايران

كمبودهاي تمام نشدني در سيستان و بلوچستان

انتخاب سردبیر
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انتخاب سردبیر

ساعت24-ســیدابراهیم رئیسی به 
هر میزانی كه در اداره اقتصادی كشور 
نابلدی نشــان می دهد و انگار كه در 
بیراهه گام برمی دارد اما در سیاست به 
نظر می رسد در راهايی كه بر سر رفتن 
آنها با نهادهای قدرت به توافق رسیده 
ورزيده خودنمايی می كند.دولت او در 
اين چند ماه از ســال 1401 از ســر 
اقتصادی سخت  ناچاری تصمیم های 
را از برابر ديــدگان ايرانیان دور كرد 
و آدرس های ديگــری داد و در يك 
حركت شــگفت انگیز قیمت هر دالر 
در اختیار خود را كه به قیمت 4200 
دالر می فروخت بــه قیمت 24 هزار 
تومان رساند. اصل و بنیاد اين تصمیم 
از سوی سیاســت خارجی بر دولت 
سیزدهم تحمیل شد.به اين معنی كه 
رئیسی نیك می دانست آشتی با غرب 
برای پرونده هســته ای در دستور كار 
نیســت و بايد منابع درآمدی تازه ای 
بــرای اداره اقتصاد و برای هزينه های 

دولت پیدا كند.
بــا توجه بــه حساســیت افزايش 
قیمت بنزين كه يك راه آســان و با 
قدرت نقدشــوندگی زودهنگام بود و 

ترس از پديدار شدن رخدادهای تلخ 
پیشــین وی از اين كار دوری كرد و 
ارزهــای خود را بــه باالترين قیمت 
فروخت.دولــت از ايــن راه و با توجه 
به اختصاص حداقل 10 میلیارد دالر 
برای واردات نهاده های دامی و برخی 
كاالهــای ديگر حاال با فروش دالر به 
قیمت آزاد 300 هزار میلیارد تومان 
درآمد تازه به دســت آورد. عالوه بر 
اين آزادســازی قیمت آرد و دارو به 
طور نسبی نیز بر درآمد دولت افزوده 
اســت.با اين همه اما رئیسی می داند 
و  نیســتند  تکرارشــدنی  منابع  اين 
با توجــه به نرخ تــورم 40 درصدی 
در 1401 بايــد بودجه ســال بعد را 
با كســری ببندد. از سوی ديگر وی 
دانسته است با بســته شدن آخرين 
روزنه های زنده ســازی برجام و البته 
رقابت سنگین با روسیه برای صادرات 
نفت و فوالد و پتروشیمی كه به گفته 
فعاالن به زيان ايــران بوده و خواهد 
بود بايد روزهای ســخت تحريمی را 

ادامه دهد.
بنابراين تنها جايی كه هنوز می توان 
از آن برداشت كرد سفره مردم و نیز 

مشروعیتی است كه مردم می توانند 
به دولت بدهند يا از دولت سلب كنند.

رئیسی و هم انديشان اش در نهادهای 
قدرت به اين نتیجه رســیده اند بايد 
در برابر برجام دو ايســتادگی كرد و 
می دانند معنايش ســخت تر شــدن 
زندگی و كسب وكار شهروندان است 
و رئیسی برای اينکه اين اتفاق بیفتد 
دنبال بدهکار كردن شهروندان است.

او با صراحتی شگفت انگیز می گويد 
مردم ايــران به طور رســمی اعالم 
كرده اند دولت بايــد مقاومت كند و 
مقاومــت دولت و حکومــت در برابر 
آمريکا و مرگ برجــام برای رضايت 

مردم انجام می شود.
اين شــگفت انگیزترين دادوســتد 
میــان يــك جامعــه 8 میلیونی با 
يك دولت اســت. در يك سوی اين 
دادوستد شــهروندان بدهکار چیزی 
شــده اند كه هرگز از آن خبر ندارند 
و دولت طلبکار چیزی شده كه بدون 
جلــب رضايت طرف ديگــر فروخته 
است. آيا دولت با شهروندان به محضر 

رسمی رفته است؟
روزنامه جهان صنعت

رئيسی و بدهكار كردن شهروندان بی خبر
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ساعت 24- نظام سیاسي ايران بدون هیچ 
رفتار سازگار و منعطف در برابر غرب ايستاده 
و نمي خواهد يك سانتي متر هم عقب نشیني 
را در حرف و در عمل حتي در برابر بیشنرين 
فشــار نشان دهد. از سوي ديگر نظام سیاسي 
آمريکا نیز نشان مي دهد بیشترين سخت گیري 
در برابر حکومت ايران را در دســتور كار قرار 
داده اســت. رهبر آمريکا با صراحت مي گويد 
خواســت ايران براي حذف سپاه پاسداران از 
لیســت تحريم ها را حتي به قیمت شکســت 
برجــام نمي پــذرد و نیز با اســرايیل پیمان 
مي بنــدد ازهمه امکانات خود براي جلوگیري 

از رسیدن ايران به بمب اتمي استفاده كند.
جــو بايدن، رئیس جمهــور آمريکا و يايیر 
الپید، نخســت وزير اســرايیل، روز پنج شنبه 
14 ژوئیه تعهد مشــتركي مبني بر ممانعت 
از دستیابي ايران به تسلیحات هسته اي امضا 
كردند كه نشان مي دهد احتماال دو هم پیمان 
پس از مدت ها اختالف بر سر چگونگي تقابل 
با ايران با يکديگر به اشتراك نظر رسیده اند. 
اين تعهد كه بخشــي از »اعالمیه اورشلیم« 
اســت يك روز پس از آن امضا شــد كه جو 
بايدن، در گفت وگو با يك شــبکه تلويزيوني 
اســرايیلي تاكید كرده بود كه آخرين راه حل 
بــراي مقابله با ايــران براي پیشــگیري از 

دستیابي اين كشور به سالح هسته اي، »زور« 
خواهــد بود. اقدامــي كه از ديربــاز مد نظر 
اسرايیل بوده و تل آويو در ماه هاي اخیر بارها 
از آمريکا خواســته اطمینان دهد در صورتي 
كه مذاكرات ديپلماتیك براي احیاي برجام به 
شکســت انجامد، براي جلوگیري از دستیابي 
ايران به تســلیحات اتمي بــه گزينه نظامي 
متوسل شــود. جو بايدن پس از امضاي اين 
بیانیه در يك نشست خبري همچنین تاكید 
كرد كه ايــاالت متحده اجازه نخواهد داد كه 
ايران به سالح هسته اي دست يابد. به گزارش 
يورونیــوز ابراهیم رئیســي، رئیس جمهوري 
ايران، ســاعتي بعد از آنکه رهبران آمريکا و 
اسرايیل متعهد شدند جلوي دستیابي ايران 
به سالح هســته اي را حتي شده با توسل به 
زور خواهند گرفت، به تهديد اين دو كشــور 
پاسخ داد. رئیســي با بیان اينکه »متأسفانه 
برخي كشــورهاي منطقه در حــال ترانزيت 
ناامني و تروريســم از غرب و اياالت متحده 
به منطقه هســتند« افزود: »به آمريکايي ها 
و متحدان آنهــا در منطقه مي گويم كه ملت 
بزرگ ايران هیچگونــه ناامني و بحران را در 
منطقه نمي پذيــرد و هرگونه خطايي در اين 
منطقه با پاســخ سخت و پشــیمان كننده اي 
مواجه خواهد شــد.« واشنگتن و تل آويو هر 

يك به صورت جداگانه ســال ها در خصوص 
اقدامات احتمالي كه مي تــوان براي اين امر 
صورت گیــرد، صحبت كرده انــد اما برخي 
از تحلیلگــران نظامي ابراز ترديــد كرده اند 
كه حتي انجام عملیــات نظامي بتواند ايران 
را از دســتیابي به سالح هســته اي بازدارد. 
اين موضوع البتــه در صورتي خواهد بود كه 
مقام هاي جمهوري اسالمي ايران قصد انجام 
چنین كاري را داشته باشند.در سال 2015، 
ايــران و قدرت هاي جهانــي توافقي را امضا 
كردند كه بر اساس آن برنامه هسته اي ايران 
تحت شديدترين نظارت هاي بین المللي قرار 
گرفــت و در مقابل اياالت متحده تحريم هاي 

گسترده علیه تهران را لغو كرد. 
در حالــي كه ايــن توافق بــه خوبي كار 
مي كــرد و مطابق بــا گزارش هــاي آژانس 
بین المللي انرژي اتمي ايران به تعهدات خود 
پايبند بود، اياالت متحده در ســال 2018 و 
با تصمیم دونالد ترامپ از اين توافق خارج و 
تحريم هاي گسترده علیه ايران بار ديگر فعال 
شــد. يك ســال پس از آن، تهران به صورت 
مرحله اي شــروع به كاهش اجراي تعهدات 
خود در توافق هســته اي كــرد و حاال درصد 
اورانیوم غني ســازي شده ايران به 60 درصد 

رسیده است.

اوج گيري جنگ سياسي ايران و آمريكا در اين روزها
انتخاب سردبیر
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